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Anotace 

Holakovský, P.: Zvýšení spolehlivosti víceúčelového zdroje požární vody při 

vzniku krizových situací. Diplomová práce, VŠB – TU Ostrava, 2019. 

Předložená diplomová práce se zabývá významem vodárenského systému pro 

veřejnou potřebu jako významného víceúčelového zdroje požární vody pro hlavní město 

ČR – Prahu. Je zde demonstrován vodovodní distribuční systém pražské aglomerace a 

vyzdviženy slabé stránky jeho jednotlivých částí. Dále jsou rekapitulována stávající a 

navržena nová opatření, kterými jsou tyto slabiny eliminovány. Práce řeší problematiku 

přerušení dodávek vody do jednotlivých segmentů víceúčelového zdroje požární vody 

(tlakových pásem) a navrhuje opatření, která by při havarijních stavech dokázala zajistit 

provoz distribuční sítě náhradou z jiného funkčního segmentu. V kapitole Tlaková pásma 

jsou na konkrétním příkladu části víceúčelového zdroje požární vody navržena opatření, 

která vedou ke zvýšení jeho spolehlivosti. Cílem práce je navržení opatření, které by 

v dané lokalitě zefektivnilo dodávku vody pro potřeby HZS při zásahu. 

Klíčová slova: vodovodní síť, distribuční síť, distribuční systém, tlakové pásmo, 

hydrant, víceúčelový zdroj požární vody, HZS  

 

This thesis deals with the importance of the public water supply system as an 

important multipurpose source of fire water for the capital city of the Czech Republic - 

Prague. The water distribution system of the Prague agglomeration is demonstrated here 

and the weaknesses of its individual parts are highlighted. Furthermore, the existing and 

proposed new measures to eliminate these weaknesses are recapitulated. The work deals 

with the problem of water supply disruption to individual segments of the multipurpose 

source of fire water (pressure zones) and proposes measures that would be able to ensure 

the operation of the distribution network by substitution from another functional segment 

during emergency situations. In the chapter Pressure Bands, measures are proposed on a 

specific example of a part of a multipurpose source of fire water, which lead to an increase 

of its reliability. The aim of the work is to propose a measure that would make water 

supply more efficient for the needs of the firefighters in the given locality. 

Keywords: water network, distribution network, distribution system, pressure 

zone, hydrant, multipurpose source of fire water, firefighters 
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Seznam použitých zkratek 

PVK – Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 

PVS – Pražská vodohospodářská společnost, a.s. 

PVL – Povodí Vltavy, s.p. 

ŽePro – Želivská provozní a.s. 

HZS – Hasičský záchranný sbor České republiky 

ÚV – úpravna vody 

VDJ – vodojem 

ČS – čerpací stanice 

GR - gravitace 

OM – odběrné místo 

VŘ – výtlačný řad 

TP – tlakové pásmo 

GIS – geografický informační systém 

TIS – technický informační systém pro komplexní správu technické údržby 

SCADA – dispečerský řídící systém 

DUN – dešťová usazovací nádrž 
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1. Úvod 

Životem každého civilizovaného občana se přímo či nepřímo prolínají 

vodohospodářská a požární problematika. Oba tyto obory jsou pro všechny členy naší 

společnosti velice důležité. Většina lidí vůbec netuší, kolik úsilí, vědění, lidských zdrojů, 

finančních a hmotných prostředků je zapotřebí, aby když si například chtějí v koupelně pod 

tekoucím kohoutkem umýt ruce nebo napustit vodu do rychlovarné konvice. Kdo se 

zamyslí, když slyší sirénu zásahového vozidla HZS, které uhání k požáru, kolik asi budou 

příslušníci HZS potřebovat vody? Co když jim ta, kterou vezou v cisterně, dojde? Kde a 

jak si načerpají další? 

Aby mohl být hasební zásah v co nejkratším možném časovém intervalu 

zlikvidován, je bezpodmínečně nutné zajistit zasahujícím dostatečný přísun hasiva – 

nejčastěji vody. Vzhledem k tomu, že ve většině velkých měst, Praha není výjimkou, je 

málo vnějších odběrných míst typu rybníků, požárních nádrží, vodních toků apod., ale za 

to hustá vodovodní síť, je veřejný vodovod nejčastěji využíván jako víceúčelový zdroj 

požární vody. 

Zabezpečení aglomerace stálým víceúčelovým zdrojem požární vody je složitá a 

nákladná záležitost. Na většině území České republiky je pro získání pitné vody nejprve 

nutné vodu z přírodního zdroje (podzemní voda, řeka, potok) jímat nebo zadržovat v uměle 

vytvořeném díle, následně provést její úpravu, aby byla pitná a po té ji distribuovat ke 

koncovému spotřebiteli. Nejinak je tomu i u největší české aglomerace – hlavního města 

Praha. Od zdroje surové neupravené vody údolní nádrže Švihov až po nejvzdálenější 

pražské lokality se jedná o cestu dlouhou téměř 100 km. Vzhledem k velké vzdálenosti a 

složitosti celého distribučního systému je třeba brát v úvahu spoustu rizik přírodního i 

antropogenního charakteru, která by mohla systém omezit nebo dokonce úplně 

paralyzovat. 

Cílem této práce je upozornit na možná rizika distribuce vody prostřednictvím 

veřejného vodovodu. Víceúčelový zdroj požární vody je technické zařízení pro dodávku 

pitné vody spotřebitelům, které musí současně splňovat požadavky na zajištění vody k 

hasebním účelům. Vzhledem k těmto dvěma důležitým účelům se ve své práci snažím 

popsat funkční nastavení parametrů vodovodu tak, aby vyhovoval legitimním požadavkům 

na kvalitu vody, splňoval požadované hydraulické poměry a kapacitní vydatnost. 
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V diplomové práci jsou uvedeny návrhy posílení systému v nastalých krizových 

situacích. Jsou zde uvedeny soubory opatření, jak zajistit provoz víceúčelového zdroje 

požární vody v nouzovém režimu. 

V diplomové práci rekapituluji požadavky parametrů vodovodu z hlediska jeho 

využitelnosti z pohledu zásobování požární vodou. Subjektem, který využívá vodovod 

k tomuto účelu, je HZS. HZS v Praze úzce spolupracuje s provozovatelem vodovodu PVK. 

Výsledkem této spolupráce jsou návrhy opatření na hydrantové síti, která vedou ke zvýšení 

její spolehlivosti v případě mimořádných událostí. 

Dále demonstruji nová technicko-provozní opatření, která svým uvedením do 

provozu zajistí lepší požární zabezpečení dané zastavěné lokality zvýšením spolehlivosti 

veřejného vodovodu. Tato opatření se mohou rovněž pozitivně promítnout do 

ekonomických ukazatelů provozování vodovodu v daném území.  
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2. Rešerše 

Zpracování této rešerše předcházelo studium doporučené literatury, vyhledání a 

prostudování článků v odborných periodikách, disertačních a diplomových prací, právních 

podkladů, norem a firemní dokumentace. Cílem rešerše bylo nalézt v dostupných 

informačních zdrojích se zaměřením na vodárenství a zásobování vodou pro požární účely 

potřebné informace pro vytvoření uceleného přehledu v dané problematice. 

Publikace [3] se zabývá principy plánování výroby pitné vody a hospodaření s ní. 

Jsou zde popsány různé způsoby monitoringu kvality pitné vody. V knize autoři rovněž 

popisují způsoby preventivních a nápravných opatření pro zachování resp. zlepšení kvality 

vody. Jsou zde uvedeny postupy nouzového řízení procesů za účelem zachování vody 

s požadovanými kvalitativními parametry. Kniha je doplněna řadou případových studií. 

Toto dílo je určeno široké odborné veřejnosti napříč oborovým spektrem [3]. 

Cenným zdrojem informací pro prohloubení orientace v dané problematice je 

disertační práce [4]. Práce se zabývá krizovým plánováním zaměřeným na zásobování 

pitnou vodou. Autor upozorňuje na rizika jednotlivých částí vodárenských systémů včetně 

provádění analýz rizik. Dále je v práci uveden přehled důležitých podkladů pro krizové 

plánování v daném oboru. 

Odborný článek [5] pojednává o způsobech řešení koncepce zásobování pitnou 

vodou v případě mimořádných událostí a krizových situací. Definuje pojmy související 

s krizovým plánováním, dále popisuje preventivní opatření k zajištění rychlého řešení dané 

situace a řešení minimalizace škod způsobených havárií. V neposlední řadě se zabývá 

možnými způsoby zajištění dodávky pitné vody v krizových situacích. 

Publikace [13] seznamuje se znalostmi hydrauliky a zásobování vodou pro požární 

účely. Je určena pro poskytovatele požárních služeb, aby pochopili a zvládali související 

fyzikální zákony a byli schopni zvládnout složité hydraulické problémy, které mohou 

nastat v reálných situacích. Třetí vydání Hydraulika a zásobování vodou účinně učí 

hydrauliku tím, že systematicky popisuje základní fyzikální zákonitosti způsobem, který 

usnadňuje pochopení a zachování náročného vědního oboru. V knize jsou popisovány 

základní vlastnosti vody, hydraulické zákony, ztráty třením, a jiné. 

Zajímavým zdrojem informací z oboru zásobování vodou pro požární účely jsou 

internetové stránky společnosti HAINES FIRE & RISK CONSULTING [24], která mimo 

jiné dodává mobilní přívěsy s moduly rozvodů vody HYTRANS. Jedná se o zajímavé 
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technické zařízení pro mobilní zásobování vodou, které zahrnuje čerpadla, hadice, 

hadicové kontejnery, jednotky a potřebné armatury. Tento systém používá dieselová 

dálkově ovládaná čerpadla. Jeho nasazení se nabízí zejména v lokalitách, kde je absence 

vodovodní sítě, ale je k dispozici kapacitní odběrní místo typu otevřené nádrže s volnou 

hladinou. 

Mezi důležité informační zdroje pro vytvoření práce patří norma ČSN 73 0873 

Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou [9]. Norma určuje zásady pro 

zásobování požární vodou pro nové stavební objekty a pro změny staveb v rozsahu 

vymezeném ČSN 73 0834. Norma stanoví zásady uvedení do provozu a revize stávajících 

zařízení pro zásobování požární vodou viz příloha C. 
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3. Termíny a definice 

Vodovod 

Vodovod je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní 

řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo 

podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Vodovod je vodním dílem [11] 

Hydrant 

Přípojka k systému zásobování vodou i s uzavírací armaturou [20] 

Havárie 

 (1) Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení 

jakosti povrchových nebo podzemních vod. 

(2) Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného 

ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť 

nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo 

dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v 

chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních 

zdrojů. 

(3) Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k 

zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v odstavci 2, pokud 

takovému vniknutí předcházejí. [7] 

Hlavní řady  

Hlavní řady jsou vodovodní řady, které zajišťují připojení tlakových a zásobních 

pásem z vodojemů nebo čerpacích stanic, nemají přímou vazbu na spotřební objekty. 

Rozváděcí řady 

Rozváděcí řady jsou vodovodní řady, které zajišťují vlastní zásobování vodou, 

zpravidla se jedná o uliční rozvody s přímou vazbou na spotřební objekty. 

Mimořádný stav 

Mimořádný stav - stav distribučního systému, který není běžný a případně může 

vést ke stavu havarijnímu. 
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Havarijní stav 

Havarijní stav – stav distribučního systému, který je vyvolán mimořádným stavem 

či havárií distribučního systému. 

Krizová situace 

Krizová situace – krizová situace dle § 2 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb., o 

krizovém řízení (krizový zákon), v platném znění: „krizovou situací se rozumí mimořádná 

událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu 

(dále jen „krizové stavy“)“. 

Odběrné místo 

Místo vhodné k odběru vody pro hašení mobilní požární technikou, technickými 

prostředky požární ochrany nebo certifikovanými typy výrobků; podle umístění vzhledem 

k objektu se dělí na vnější a vnitřní. [9] 

Požární výtokový stojan 

Nadzemní výtoková armatura na vodovodním potrubí ukončena sací hadicovou 

spojkou, která umožňuje přímé připojení sacích požárních hadic o průměru 110 mm nebo 

125 mm. [9] 
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4. Historie vodárenství v Praze 

První zmínky o „technických dílech“, které na území dnešního hlavního města 

Prahy vytvořili lidé za účelem zásobování vodou, lze nalézt v historických pramenech již 

ze 12. století.  Tato díla přiváděla vodu tam, kde jí byl nedostatek. První zařízení na přívod 

vody byla buď otevřená koryta, nebo uzavřené vodovodní trouby. Předkové je vyráběli 

z dostupných běžných materiálů – dřevo, kámen, vypálená hlína nebo olovo. Jednalo se o 

samospádová vedení, bez čerpání. První zmínka o kladení dřevěných trub spojovaných 

železnými zděřemi na území Prahy je z roku 1489. Roury se vrtaly ze syrových borových 

kmenů a kladly do pískového lože zhruba jeden a půl metru pod zem. Této technologie se 

ve všech pražských městech užívalo až do poloviny 19. století, kdy se dřevěné roury 

nahrazovaly potrubím litinovým.  

Za počátek zásobování obyvatelstva našeho hlavního města vodou z veřejného 

vodovodu bývá považována polovina 14. století. Spolu se vznikajícím Novým Městem 

pražským bylo v roce 1348 položeno dřevěné potrubí na pramenitou vodu pro kašny na 

Dobytčím a Koňském trhu (dnešní Karlovo a Václavské náměstí). Důkazem o tomto 

vodovodu jsou archeologické nálezy zbytků dřevěného potrubí na Václavském náměstí. 

V období renesance vznikaly první vodárny, byl stabilizován vodohospodářský 

systém, určena technologie pokládky potrubí a způsob odběru vody prostřednictvím 

veřejných nebo soukromých kašen. Na území staré Prahy byly v 15. a 16. století u řeky 

Vltavy postaveny čtyři vodárny. Staroměstská - pro Staré Město pražské, Petržilkovská - 

zásobovala Malou Stranu, Šítkovská a Novomlýnská – ty zásobovaly Nové Město pražské. 

Tyto zdroje vody používali Pražané téměř až do konce 19. století. Nejprve rozváděli vodu 

z vodáren do veřejných a soukromých kašen. Až po rekonstrukci vodovodů v 1. polovině 

19. století zavedli vodu přímo do domů. 

V letech 1906 až 1913 byla vybudována Káranská vodárna. Nový vodárenský 

komplex včetně vodovodní sítě v Praze byl vrcholným dílem své doby. První opravdu 

pitná voda byla Prahy přivedena 1. 1. 1914. V roce 1914 bylo do Prahy a jejích 

předměstských částí přivedeno z Káraného celkem 26 mil m
3
 vody.  
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Celý nově vybudovaný komplex se skládal ze dvou vodojemů v městské části Praha 

3 Flora, 14 km rozvodného potrubí v Praze DN 475 – 900, 23,3 km výtlačného potrubí DN 

1100, 2 shybek pod Labem DN 1100 mm, 1 odvětrávací věže, hlavní čerpací stanice v 

Káraném, administrativní a obytné budovy v Káraném viz obrázek 1, 4 čerpacích stanic, 

odželezovny artézské vody, 3,8 km vlečné dráhy, 29 km násoskového potrubí DN 250 -

700, 16,3 km svodného potrubí DN 700 – 1200, 6 shybek pod Jizerou DN 400 – 1000, 10  

 

 

km odvzdušňovacího potrubí DN 100, 10 sběren, 45 vstupních šachet a 7 stupňových 

šachet na svodném potrubí, 651 trubních studní, 7 artézských studní, 6 odvzdušňovacích 

věží a jiná pomocná zařízení a stavby. Uvedením vodárny Káraný do provozu začala v 

Praze éra moderního vodárenství. 

V letech 1924 až 1929 probíhala výstavba nové vodárny v Podolí na filtraci 

vltavské vody o maximálním výkonu 35 tisíc m
3
 pitné vody za den. Úprava vody spočívala 

ve vícestupňové filtraci. Voda se při úpravě provzdušňovala, třikrát filtrovala a dočišťovala 

se na pomalých biologických filtrech.  

V souvislosti s výstavbou ÚV Želivka se uvažovalo o ukončení činnosti ÚV 

Podolí. Přestárlá vodárna stále více hrozila výpadkem ve výrobě, který by znamenal kolaps 

v zásobování Prahy vodou. V roce 1992 se konečně začalo s rozsáhlou rekonstrukcí. 

Obrázek 1- ÚV Káraný - dobová fotografie [27] 
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Od vytvoření tzv. „velké Prahy“ do přivedení želivské vody, byla pražská 

vodovodní síť zásobována ze tří zdrojů – ÚV Káraný, ÚV Podolí a vodárny Braník. 

Hlavním rezervoárem tehdy byly vodojemy na Floře, do kterých tekla káranská voda. 

Odtud se pitná voda rozváděla nejen po celé východní části Prahy, ale také do vodojemů na 

Karlově, odkud tekla do smíchovských vodojemů, a nově vybudovaného areálu na Brusce. 

Sem se přiváděla také voda z Podolí. Z Brusky byla pitná voda čerpána do vodojemů 

Andělky a Vyhlídky, které sloužily pro zásobování severovýchodní části Prahy. Pro jižní 

část města byl klíčovým bodem vodárenský areál na Zelené lišce. Ten byl napájen vodou z 

Podolí a Braníka. Po dostavbě Podolské vodárny byl branický zdroj odpojen. Informace 

uvedené v této kapitole jsou čerpány ze zdroje [19]. 

V 60. letech 20. století byla stále častěji diskutována otázka zvýšené potřeby pitné 

vody pro hlavní město Prahu a další velké aglomerace. Tato potřeba vedla k rozhodnutí a 

následné realizaci výstavby údolní nádrže Švihov a úpravny vody Želivka. O těchto dílech 

bude více pojednáno v samostatné kapitole. 

5. Úpravna vody Želivka a vodní dílo Švihov 

Na základě zprávy předložené Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a 

techniky, schválila 18. září 1963 vláda ČSSR usnesení č. 816, využití řeky Želivky jako 

hlavního zdroje pitné vody pro Prahu a části Středočeského, Východočeského a 

Jihočeského kraje. Koncepci konečného řešení vytvářejí dva základní komplexy. 

1) Hydrotechnický komplex obsahující vodní nádrž Švihov se všemi 

doprovodnými stavbami zabezpečujícími ochranu vodního zdroje včetně asanace zátopy, 

zalesnění a demolice a kompletní náhradní účelovou, bytovou, zemědělskou a 

průmyslovou výstavbu a také výstavbu komunikací. 

2) Vodárenský komplex, který sestává z Úpravny vody Želivka, štolového 

přivaděče pitné vody do vodojemu Jesenice včetně všech technologických objektů a 

zařízení. 

Výstavba obou komplexů byla zahájena v roce 1966 a do provozu byla uvedena v 

roce 1972. 

5.1. Vodní dílo Švihov 

Vodní dílo Švihov, veřejnosti nesprávně více známé jako Želivka, bylo 

vybudováno v letech 1965 až 1975 asi 4,3 km nad soutokem řek Želivka a Sázava. 
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Z hlediska objemu vody i z hlediska odebíraného množství jde o největší vodárenskou 

nádrž v České republice i ve střední Evropě. Při maximální hladině je celkový objem 

nádrže 266,6 milionů m
3
 při zatopené ploše 1432 ha a délce vzdutí 38 km. Samotná řeka 

Želivka má celkovou délku 102 km. Pramení v nadmořské výšce 610 m n. m. poblíž vrchu 

Mezenka u obce Ústrašín jihozápadně od Pelhřimova. 

 

 

 

Vodní dílo svou funkcí a hospodařením s vodou zajišťuje následující účely: 

1) Akumulace vody v zásobním prostoru nádrže pro vodárenské využití, která je 

zdrojem pitné vody pro hlavní město Prahu, velkou část Středočeského kraje a dále 

pak velké lokality Jihočeského kraje a kraje Vysočina. 

2) Minimální zůstatkový průtok v toku pod vodním dílem ve výši 0,35 m
3
.s

-1
. 

3) V letním období nadlepšuje průtok v Sázavě pro zajištění minimálního průtoku ve 

výši 2,66 m
3
.s

-1
. 

4) Sezónní proplachy nádrže pro zajištění příznivého vývoje jakosti vody v nádrži 

vypuštěním vody v celkovém množství nejvýše 18 milionů m
3
. 

Obrázek 2 - Lokalizace vodního díla Švihov [28] 
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5) Vedlejšími účely jsou částečné snížení velkých vod na Želivce a Sázavě a výroba 

elektrické energie pomocí turbíny umístěné v tělese sdruženého objektu hráze. 

 

 

 

Legenda k obrázku 2: 

1 – původní terén 10 – těleso hráze ze štěrkopísku v I. etapě 

2 – základová spára 11 – užitkový prostor nádrže v I. etapě 

3 – skalní podloží 12 – koruna hráze II. etapy 

4 – injekční štola 13 – zatravněný vzdušný líc 

5 – injekční clona 14 – těleso hráze ve II. etapě 

6 – jílové návodní těsnění 15 – maximální hladina zásobního prostoru 

7 – koruna hráze I. etapy 16 – plošný drén 

8 – vzdušný líc hráze I. etapy 17 – komínový drén 

9 – opevnění návodní líc 

 

Hlavní nebezpečí pro zdroj surové neupravené vody vodní dílo Švihov je 

kontaminace zadržené vody. Hrozí přírodní a antropogenní příčiny. Přírodními jsou 

zejména povodně a přívalové deště. Jako obranu proti těmto nepříznivým vlivům udržuje 

správce povodí v pohotovosti soustavu údolních přezdrží, poldrů a záchytných rybníků, 

kde je v případě potřeby zachytáván nežádoucí splavený materiál. 

Větší riziko však představují antropogenní hrozby. Pominu-li terorismus, dalšími 

riziky jsou zemědělství (nesprávné volená skladba plodin, hnojení, postřiky, eroze půdy), 

doprava (dálnice D1, silnice první třídy) a absence efektivních čistíren odpadních vod. 

Obrázek 3 – Příčný řez hrází [29] 
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Proto jsou okolo každého významného zdroje vody, tedy i okolo Švihova, 

zavedena ochranná pásma. V těchto pásmech jsou značná omezení pro obyvatelstvo, 

průmysl, zemědělství i dopravu. Omezení jsou důsledně kontrolována správcem povodí 

(Povodí Vltavy, s.p.), příslušnými pracovišti České inspekce životního prostředí, 

Krajskými hygienickými stanicemi, Policií České republiky a jinými dotčenými prgány a 

institucemi. 

 

5.2. ÚV Želivka 

 

 

5.2.1. Historie ÚV Želivka a štolový přivaděč 

Výstavba tohoto rozsáhlého díla byla zahájena v roce 1965 a probíhala v několika 

etapách. Po zprovoznění hydrotechnického komplexu – přehrady se všemi doprovodnými 

stavbami zabezpečujícímu ochranu vodního zdroje, pokračovala v I. etapě stavba úpravny 

vody s maximální kapacitou 3 m
3
/s surové vody. Ta byla společně se štolovým přivaděčem 

dlouhým a VDJ Jesenice o kapacitě 100.000 m
3
 vody uvedena v roce 1972 do provozu.  

Výstavba štolového přivaděče byla nejnáročnější částí celého projektu. Toto dílo 

patří svými parametry k největším svého druhu na světě. Ražba štoly byla zahájena v roce 

1964 pokusnými pracemi. Koncem roku byly zahájeny samotné tunelářské práce. 

Obrázek 4 - letecký snímek na ÚV Želivka a ÚN Švihov [28] 
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Z celkové délky 51,9 km bylo 51,3 km vyraženo hornickým způsobem. Přivaděč má objem 

280.850 m
3
 vody. 

Ve II. etapě byla navýšena kapacita VDJ Jesenice o dalších 100.000 m
3
 vody na 

celkových 200.000 m
3
. Dále byla vybudována další díla pro zkvalitnění ochrany 

povrchových vod povodí řeky Želivky – údolní přezdrže Trnávka a Němčice a čistírny 

odpadních vod měst a obcí v povodí údolní nádrže Švihov.  

 

Obrázek 5 – řez štolovým přivaděčem [29] 

 

Legenda k obrázku 4: 

1 – obetonování 

2 – betonové pažnice 

3 – TH výztuž 

4 - železobeton 

Ve III. etapě byla kapacita ÚV zvýšena o 4 m
3
/s na celkových 7  4 m

3
/s. Tato 

etapa byla dokončena v roce 1987. V roce 1991 byla technologie jednostupňové úpravy 

vody doplněna o objekt ozonizace. V roce 2007 se na úpravně uskutečnila rekonstrukce 

vápenného hospodářství. Tato modernizace zlepšuje kvalitu upravené vody doalkalizací a 

zároveň snižuje produkci odpadního vápenného kalu. V roce 2009 proběhla rekonstrukce 
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ozonizace, kdy došlo ke změně výroby ozonu pomocí kapalného kyslíku. V roce 2017 byla 

dokončena dlouhodobá rekonstrukce čerpací stanice surové vody. 

Na základě neustále se zpřísňujících legislativních podmínek a zhoršující se 

kvality povrchových vod bylo v posledních pěti letech diskutováno rozšíření úpravny vody 

o další stupeň čištění. Vlastníci úpravny rozhodli o realizaci. V roce 2018 byla zahájena 

výstavba nového objektu GAU filtrace. GAU filtrace zajišťuje sorpci dalších nečistot na 

vrstvě granulovaného aktivního uhlí. Plánované ukončení výstavby nové linky je v roce 

2020. V roce 2021 by měl probíhat zkušební provoz.   

 

5.2.2. Technologie ÚV Želivka 

Úpravnu vody Želivka provozuje od roku 2013 společnost ŽePro, která předává 

pitnou vodu prostřednictvím PVS provozovateli víceúčelového zdroje požární vody 

v hlavním městě Praze, společnosti PVK na odtoku z VDJ Jesenice I. 

Základní technologií úpravny vody je přímá filtrace zahrnující destabilizaci, 

agregaci a jednostupňovou separaci na otevřených pískových rychlofiltrech. 

Surová vody je odebírána z vodárenské nádrže ve sdruženém objektu hráze ze 

dvou odběrných pilířů s možností pěti etážových odběrů. Odtud je vedena do čerpací 

stanice u paty hráze dvěma přívodními řady DN 1400 a dále čerpána dvěma výtlačnými 

řady DN 1400 a DN 1600 do ÚV, kde je surová voda rozvedena ke třem samostatným 

úpravárenským linkám. 

Technologií úpravny vody je koagulační filtrace. Jako koagulant je pro všechny tři 

linky použit 50 % roztok síranu hlinitého.  

Na 1. lince probíhá dávkování 40 % síranu hlinitého,  rychlé míchání na 

rychlomísiči, pomalé míchání ve flokulační nádrži s dobou zdržení až 17 minut a následně 

filtrace na 32 otevřených rychlofiltrech s filtrační rychlostí 4,4 m/hod., každý o ploše 97 

m2.  

Na 2. a 3. lince se provádí destabilizace dávkováním síranu hlinitého ve formě 10 

% roztoku, za kterou následuje agregace rychlým mícháním na 2 rychlomísičích. Po 

přípravě suspenze dochází k separaci na otevřených pískových rychlofiltrech. 2. a 3. linka 

má každá 12 rychlofiltrů s filtrační plochou 99 m
2
. Filtrační náplň o výšce 1,6 m (1. linka) 

a 1,4 m (2. a 3. linka) tvoří křemičitý písek o zrnitosti 1,1 až 1,6 mm. Regenerace pískové 

náplně se provádí praním vzduchem a vodou ve třech fázích po 5 minutách.  
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Po filtraci je voda z každé linky odvedena potrubími DN 1600 do směšovacích 

nádrží ozonizace, kde dochází k dezinfekci vody a rovněž ke zlepšení senzorických 

vlastností vody. Nevyužitý zbytkový ozon se likviduje v destruktorech. 

Po ozonizaci je voda přiváděna do měrného objektu, kde se provádí měření 

množství upravené vody, doalkalizace vody vápenným hydrátem Ca(OH)2 a zdravotní 

zabezpečení chlorem. Pro mimořádné stavy v kvalitě surové vody je možné dávkovat 

aktivní uhlí a manganistan draselný KMnO4. 

Z měrného objektu je upravená voda odváděna propojovacím kanálem do dvou 

regulačních vodojemů o celkovém objemu 20.000 m
3
 a z nich je odváděna štolovým 

přivaděčem do vodojemu Jesenice. 

Jednotlivé technologické celky, tj. čerpací stanice surové vody, vlastní úpravna a 

štolový přivaděč, jsou konstruovány tak, že umožňují automatický provoz v závislosti na 

průtoku a chemických či fyzikálních veličinách. 

 

Obrázek 6 - biologická indikace toxicity surové vody – pstruzi [25] 

 

Podíl Želivky na zásobování Prahy pitnou vodou je v současné době asi 73 %. 

Úpravna vody Želivka zásobuje pitnou vodou i oblasti Středočeského kraje a kraje 

Vysočina. Maximální výkon úpravny je 6 900 l/s pitné vody a současný průměrný výkon 

úpravny je 3 000 l/s pitné vody. 



- 16 - 

 

 

 

Obrázek 7 - filtrace I - hala filtrů [25]  

 

5.2.3. Hlavní rizika provozu ÚV Želivka 

Na ÚV Želivka, stejně jako ve všech jiných úpravnách vody a ostatně i většině 

technologických provozů, existuje mnoho potenciálních možností vzniku mimořádných 

událostí. Ty mimořádné události mohou být následkem mnoha rizik, které se vyskytují u 

většiny výrobních závodů. Ať to zní jakkoliv, ÚV je závod na výrobu pitné vody. 

Vzhledem k tomu, že celý provoz je řízen a poháněn elektrickými stroji a 

elektronikou, zásadním rizikem je výpadek elektrického proudu. Celý provoz je důmyslně 

vystrojen systémem záložních zdrojů elektrické energie. Zároveň je k ÚV zajištěno vedení 

dvou elektrických přípojek z nezávislých elektrických okruhů. 

Potenciální nebezpečí zásadního znečištění nebo dokonce intoxikace surové vody 

je eliminováno periodickým přísným monitoringem surové vody v přehradní nádrži a před 

nátokem do ÚV. V neposlední řadě je v ÚV instalováno akvárium s pstruhy potočními, 

jako biologická indikace surové vody viz obrázek 6. Pstruh potoční je, jak známo, velice 

citlivý na kvalitu vody. Při jejím sebemenším zhoršení by se to na něm projevilo. 

Akvárium je pod neustálým dohledem kamer řídícího velínu ÚV. 
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5.2.4. Štolový přivaděč 

Vlastníkem přivaděče je Úpravna vody Želivka, a.s., provozovatelem je Želivská 

provozní a.s. Přivaděč navazuje na úpravnu vody Želivka za regulačním vodojemem 

spadišťovou šachtou a končí uzávěrovou komorou (UK) ve Vestci, kde se rozvětvuje do 

dvou potrubí DN 1600 délky 606 m. Ta vyúsťují v přítokových komorách vodojemů 

Jesenice I a II . 

Přivaděč je tlakový s přetlakem za klidu od 13,5 m do 78 m vodního sloupce. Má 

kruhový profil o vnitřním průměru 2 640 mm a v podstatné části je opatřen betonovou 

obezdívkou o tloušťce 20 – 35 cm viz obrázek 5. V exponovaných místech přechodů 

přivaděče a místech vyšších tlaků je opatřen ocelovým potrubím o tloušťce 10 mm 

upnutým do betonové obezdívky. Řeky Blanici a Sázavu podchází shybkami v hloubce 20 

a 30 m pod jejich dnem. Výškový rozdíl mezi začátkem a koncem přivaděče je 24,3 m, 

mezi nejvyšším a nejnižším místem 120,8 m. Spádové poměry se pohybují v rozmezí od 

0,02 ‰ do 9,90 ‰. Nejnižší mocnost nadloží je 7 m, nejvyšší 175 m. 

Přivaděč byl dimenzován na maximální kapacitu dopravované pitné vody 6,0 

m
3
/s, průtoková rychlost je při Q = 3,0 m

3
/s  v = 0,57 m/s,  při Q = 6,0 m

3
/s v=1,14 m/s. 

Objem vody v přivaděči je 284.039 m
3
. Na přivaděči je 18 objektů, které umožňují jeho 

správnou hydraulickou funkci, provoz, údržbu a revize. 

6. Úpravna vody Káraný 

Káranská vodárna zabezpečila Praze jako první opravdu kvalitní a zdravotně 

nezávadnou vodu. Podíl káranské vody na zásobování hlavního města postupně klesal. 

Dnes je cca 27%. 

6.1. Technologie ÚV Káraný 

Úpravna vody Káraný využívá 3 technologie úpravy vody na vodu pitnou: 

Břehová infiltrace – jizerská voda infiltruje dnem i břehem do okolních 

štěrkopískových náplavů, kde je ve vzdálenosti 200-250 m od řeky Jizery jímána ve směsi 

s přirozenou podzemní vodou. Děje se tak prostřednictvím 680 vrtaných studní. Řady 

studní jsou propojeny násoskou a voda je dále dopravována pomocí čerpacích stanic a 

gravitačního svodného řadu do hlavní čerpací stanice v Káraném. Kapacita tohoto zdroje je 

800-900 l/s. 
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Umělá infiltrace - surová voda z řeky Jizery je potrubím dopravena do úpravny 

vody Sojovice, kde je přefiltrována na pískových rychlofiltrech. Filtrace probíhá na 24 

filtrech umístěných ve 2 filtračních halách. Celková filtrační plocha je 1400 m
2
.  

 

Obrázek 8 - hala filtrů [8] 

Následně je voda přečerpána do vsakovacích nádrží s přirozeným pískovým dnem. 

Vsakovaná voda prochází přes tento přirozený filtr do okolních štěrkopískových náplavů, 

intenzivně obohacuje přirozené zásoby podzemní vody a kontaktem s geologickými 

vrstvami získává vlastnosti podzemní vody. Ve vzdálenosti 200 m od vsakovacích nádrží 

je po 30 – 40 dnech zdržení v podzemí voda jímána soustavou vrtaných studní a 

horizontálními sběrači jako kvalitní podzemní voda. Soustavou čerpacích stanic je voda 

přečerpána do hlavní čerpací stanice v Káraném. Kapacita je cca 900 l/s. 

 

Obrázek 9 - vsakovací nádrž [8] 

Artéská voda – jedná se o zdroj mimořádně kvalitní podzemní vody přitékající v 

hlubokém podzemí do oblasti Káraného ze severní části geologického útvaru Česká křída. 
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Voda je jímána z artéských vrtů. V surové artéské vodě je vysoký obsah rozpuštěného 

železa, a proto je voda odželezňována. Technologie odželezování spočívá v provzdušnění a 

následné filtraci na pískových rychlofiltrech. Takto upravená voda odtéká gravitačně do 

hlavní čerpací stanice v Káraném. Kapacita zdroje je cca 40 l/s. Malá část této vody je 

hygienicky zabezpečena UV zářením a prodávána zákazníkům do uličních stojanů nebo na 

balení do lahví. 

Voda ze všech 3 technologií je v hlavní čerpací stanici v Káraném smíchána, 

hygienicky zabezpečena chlorem a hlavním čerpadlem dopravena 3 výtlačnými řady do 

vodojemů Flora a Ládví I. Vydatnost všech zdrojů úpravny vody Káraný je cca 1750 l/s. 

 

6.2. Hlavní rizika provozu ÚV Káraný 

Hlavní rizika provozu ÚV Káraný jsou obdobná, jako u ÚV Želivka viz kapitola 

5.2.3. Dále je nutné zmínit ještě velké riziko kontaminace vody v řece Jizeře a jejím okolí a 

kontaminace okolního prostředí vsakovacích nádrží. Okolí těchto lokalit je v prvním 

ochranném pásmu, kde platí značná omezení a jsou striktně kontrolována.   

6.3. Přivaděče z ÚV Káraný 

I. a II. výtlačný řad slouží k dopravě vody ze zdrojů pitné vody v Káraném do 

zásobních vodojemů v Praze na Flóře. Vodovod je veden z armaturní komory v Káraném 

dvěma řady DN 1100 do dvou vodojemů na Flóře. 1. výtlačný řad je z roku 1913, 2. 

výtlačný řad z roku 1939. Potrubí je položeno v souběhu s osovou vzdáleností 5 m. 

Ochranné pásmo vodovodu je 5 m na každou stanu od osy potrubí. Celková šíře 

ochranného pásma je 15 m. Krytí potrubí je 1,5 – 2,0 m. Potrubí je složeno z litinových 

(šedá litina) hrdlových rour délky 4 m, temovaných provazem a litým olovem. Celková 

délka potrubí je 23,3 km. Pro odvzdušnění potrubí je osazeno 29 odboček DN 200, na které 

jsou namontovány automatické odvzdušňovací a zavzdušňovací ventily DN 150. Ventily 

jsou umístěny ve zděných (1. VŘ) a betonových šachtách (2. VŘ). Pro odkalení a 

vypouštění potrubí je osazeno 15 odboček DN 200 vyvedených nad terén a 10 odboček DN 

80 zaslepených přírubami pod terénem. Pod železniční tratí Čelákovice – Brandýs n/L, 

severozápadní dráhou v Kyjích a dráhou Nusle – Vršovice jsou potrubí umístěna ve štole, 

stejně jako i pod silnicemi Praha-Poděbrady v Horních Počernicích a Praha-Český Brod v 
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Kyjích. Na VŘ jsou manipulační uzly, ve kterých je možno potrubí navzájem propojit nebo 

uzavřít, a odběrná místa pro zásobování odběratelů pitnou vodou. 

III. výtlačný řad vede z čerpací stanice Káraný do vodojemu Ládví. Je dlouhý 21 

km. Řad je z ocelového potrubí DN 1400 (cca 2,7 km) a DN 1600 cca 18,3 km. Trasa 

podchází v chráničkách a v jednom případě i v tunelu řadu komunikací státního a 

okresního významu. Při přechodu silnice Brandýs n/L – Čelákovice překonává komunikaci 

pomocí speciálně navrženého mostu. Významnou součástí řadu jsou zavzdušňovací a 

odvzdušňovací (19x) a vypouštěcí zařízení (15x). Na III. VŘ jsou také odběrná místa pro 

zásobování odběratelů pitnou vodou. Řad lze na čtyřech místech vypouštět hlavními 

výpustěmi. 

7. Úpravna vody Podolí 

Úpravna vody Podolí upravuje vícestupňovou filtrací říční vltavskou vodu na 

vodu pitnou. Byla uvedena do provozu v roce 1929. Jde o dílo architekta Antonína Engela.  

 Obrázek 9 - ÚV Podolí [26] 
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V současné době je důležitým rezervním zdrojem pitné vody pro případ poruch 

úpraven vody Káraný a Želivka nebo v případě ekologické havárie v povodí řek Jizery a 

Želivky. Význam spočívá především v její poloze a v zabezpečení zdroje. 

 

Technologická linka úpravny vody se skládá z těchto částí: 

Odběr surové vody z hlavního toku řeky Vltavy v profilu Praha Podolí je 

zajišťován v odběrném objektu na Veslařském ostrově. Voda je vedena gravitačně 

dvojitým železobetonovým kanálem do suterénu čerpací stanice surové vody. Hrubé česle 

jsou v odběrném objektu, jemné česle jsou umístěny v nové budově před čerpací stanicí 

surové vody. 

Čerpací stanice surové vody odebírá surovou vodu ze sacích jímek, které 

navazují na přívodný tlakový kanál, celkem osmi čerpadly s výkonem 3000 l/s. Surová 

voda je čerpána třemi výtlačnými řady na chloroxidery. V čerpací stanici se celá 

technologická linka dělí na dvě samostatné části. Na linku přes starou filtraci je voda 

vedena dvěma řady DN 1000 v množství max. 2310 l/s a na větev přes novou filtraci 

(max. 340 l/s). 

Do výtlačných potrubí k chloroxiderům je možné dávkovat vápno ve formě 

vápenné vody pro předalkalizaci. 

Chloroxidery jsou v současné době využívány jako přerušovací nádrže mezi 

čerpací stanicí surové vody a čiřiči. Pro čiřiče 1 a 2 (za nimi následuje nová filtrace) jsou 

dva chloroxidery a pro čiřiče 3 – 9 (následuje stará filtrace) jsou čtyři chloroxidery. 

Do přívodného potrubí na jednotlivé čiřiče těsně před homogenizaci je dávkován 

koagulant – síran železitý. 

Prvním stupněm separace je 9 čiřičů umístěných ve dvou výškových úrovních. 

V 1. podlaží jsou umístěny čiřiče 1 a 2 s výkonem 340 l/s, z kterých je voda vedena na 

novou filtraci. Ve 3. podlaží jsou umístěny čiřiče 3 – 9 s celkovým výkonem 2310 l/s, ze 

kterých je voda vedena dvěma řady DN 1200 na starou filtraci. 

Do čiřiče je dávkován pomocný koagulant – praestol. 

Do potrubí před pískové filtry je dávkováno vápno ve formě vápenné vody. 

Druhým stupněm separace jsou v technologické lince úpravny vody umístěny 

pískové rychlofiltry. Z čiřičů 3 – 9 je voda přiváděna dvěma řady DN 1200 na starou 
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filtraci s 36 pískovými filtry. Z filtrů je voda odváděna tlakovým potrubím a dopravována 

do akumulace upravené vody. 

 

 

Z čiřičů 1 a 2 je voda vedena na novou filtraci se čtyřmi filtry. Nová filtrace je 

provozována s maximálním výkonem 340 l/s. Z filtru je odváděna voda do nové 

akumulace upravené vody. 

Do potrubí za starou i novou filtrací je dávkován chlor. 

Upravovaná voda je přiváděna do akumulace upravené vody ve staré filtraci 

7640 m
3
 a do nové akumulace 3980 m

3
. Polovina akumulace upravené vody ve staré 

filtraci je využívána jako akumulace prací vody. 

Z nové akumulace upravené vody je voda čerpána čerpací stanicí upravené vody 

ve dvou tlakových pásmech (70 a 100 metrové pásmo) do vodojemů v Praze. Celkový 

výkon čerpací stanice 70 m tlakového pásma je 750 l/s a čerpací stanice 100 m tlakového 

pásma je 3000 l/s. 

Vzhledem k tomu, že úprava vody v ÚV Podolí je z důvodu špatné kvality surové 

vody z Vltavy velice nákladná a produkce upravené vody oproti ÚV Želivka a ÚV Káraný 

velice nízká, je tato úpravna využívána jako „studená rezerva“. Většinu roku funguje jako 

čerpací stanice mezi levým a pravým břehem Vltavy. 

Obrázek 10 - stará filtrace [26] 
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8. Víceúčelový zdroj požární vody  

8.1. Přivaděče 

Pražský distribuční systém má svou historii a měnil se postupně v návaznosti na 

připojované zdroje. Starý ze středný systém rozváděl vodu z centrálních oblastí města do 

okrajových částí (zdroje Podolí a Káraný přes vodojemy na Floře). Zásadní změna nastala 

po připojení pražské vodovodní sítě na zdroj Želivka (od r. 1973), kdy byl dobudován nový 

páteřní gravitační velkoprofilový okruh vedoucí po obvodu Prahy. Do tohoto okruhu je 

přiváděna voda ze Želivky a z Káraného. Radiální část systému je možno zásobovat z ÚV 

Podolí. Tím je umožněno zásobovat centrum města ze všech tří zdrojů a současně to 

umožňuje i jejich vzájemnou nahraditelnost. 

Nejdůležitějším přivaděčem je štolový přivaděč ze Želivky, kterým je do Prahy 

přiváděno v současné době 73 % pitné vody. Není zálohován a absence rovnocenné 

náhrady je určitým rizikovým faktorem celého systému zásobování pitnou vodou. Oproti 

tomu tři přívodní řady z Káraného zajišťují přívod káranské vody do Prahy s velkou 

zabezpečeností. Bezpečnost celého systému vodovodu se podstatně zvýšila vybudováním 

Kyjského uzlu, v němž je možno propojit dva staré káranské litinové přívodní řady DN 

1100, vedoucí do vodojemu Flora, na východní část okruhu s želivskou vodou. Třetí nový 

káranský řad DN 1600 je zaústěn do vodojemu Ládví I, který leží rovněž na hlavním 

rozvodném okruhu. 

Z ÚV Podolí je možno rozvádět vodu výtlačnými řady do vodojemů, které se 

nacházejí v centrální části Prahy, jak na pravém (VDJ Flora, VDJ Karlov a VDJ Zelená 

Liška) tak i na levém břehu (VDJ Laurová a VDJ Bruska) Vltavy. Do těchto vodojemů je 

možno přivést vodu i z některého z ostatních zdrojů. 

Celková délka řadů hlavního distribučního systému (bez štolového přivaděče) je 

357 km. Potrubí o profilu DN 800 a vyšším tvoří 70 % délky systému, dalších 26 % tvoří 

řady DN 500 až DN 700. Z pohledu materiálového složení je provedeno 55 % 

distribučního systému z ocelového potrubí, 43 % z litinového potrubí (šedá litina 37%+6% 

tvárná litina) a 2 % tvoří nekovové materiály. 

8.2. Vodojemy 

Pro vyrovnání rozdílu mezi přítokem a odběrem vody v rámci distribučního 

systému, udržování potřebného gravitačního přetlaku v síti (tlakových pásmech) slouží 
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objekty na akumulaci vody – vodojemy se zásobní, přerušovací, rozdělovací nebo s 

kombinovanou funkcí.  

Čerpací stanice mají ve vodovodním systému různé funkce – zajišťují dopravu 

vody do systému, přečerpávání vody mezi vodojemy (distribuční ČS), čerpání vody do 

rozvodné sítě (tlakového pásma) nebo udržování přetlaku v síti (tlakové stanice).  

Akumulaci pitné vody pro Prahu zajišťuje celkem 66 využívaných vodojemů s 

celkovým objemem 740 004 m
3
 (bez vodojemů Jesenice I provozovaných Želivskou 

provozní). Největšími vodojemy na pitnou vodu jsou Jesenice I (zásobní objem 200.000 

m
3
) a Jesenice II (zásobní objem 60.000 m

3
), které leží na katastru obcí Vestec a Jesenice. 

Z vodojemů ležících na území hl. m. Prahy jsou největší vodojemy Kopanina se zásobním 

objemem 74.000 m
3
 a dále vodojemy Flora (objem 42.450 m

3
). Nejstarší vodojemy jsou z 

roku 1882 – vodojemy Karlov a Korunní. Vodojemy Jesenice I patří k technologii ÚV 

Želivka a provozuje jej Želivská provozní a.s. 

Vodovodní čerpací stanice slouží jednak k přečerpávání vody z vodojemů do 

vodojemů v rámci hlavního distribučního systému (distribuční čerpací stanice), jednak k 

přímému čerpání vody do rozvodné vodovodní sítě. Tento systém čerpání do rozvodné 

distribuční sítě je v Praze používán pouze v menším měřítku, velká většina území je 

zásobována gravitačně (samospádem přímo z vodojemů). PVK provozuje na víceúčelovém 

zdroji požární vody hl.m. Prahy celkem 50 čerpacích stanic. 

Systém stávajících vodojemů a čerpacích stanic neumožňuje zabezpečení 

přijatelných tlakových poměrů v celém víceúčelovém zdroji požární vody. Proto je v 

současné době na vodovodní síti osazeno dalších 140 redukčních a regulačních ventilů. 

8.2.1. Slabé stránky vodojemů 

Vzhledem k akumulaci velkého množství vody v uzavřeném prostoru hrozí 

zhoršení její kvality. Příčinami mohou být například špatná nebo zastaralá konstrukce stěn, 

dna a stropu vodojemu, která je zdrojem netěsností a průsaků. Dovnitř se k pitné vodě 

mohou dostat z vnějšku nežádoucí látky, které vodu kontaminují. 

Chybně navržený objem vodojemu. To znamená, že je buď poddimenzovaný a při 

špičkových odběrech nestačí jeho kapacita pokrýt potřebu nebo je naopak předimenzovaný 

a v důsledku dlouhého zdržení vody dochází ke snížení její kvality – zahnívání. 
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Závislost na elektrické energii. Při jejím výpadku může dojít k přerušení 

dávkování dezinfekčních činidel – chlorování a k přerušení provozu zabezpečovacího 

systému proti vniknutí nepovolaných osob. 

Špatné zabezpečení proti vniknutí cizích osob, které mohou vniknout do 

akumulačního prostoru a způsobit kontaminaci vody. 

8.2.2. Zvýšení spolehlivosti VDJ 

Je bezpodmínečně nutné periodicky provádět kontroly, údržbu a opravy 

stavebních prvků vodojemů, aby se zavčasu zamezilo průsakům a nežádoucím 

netěsnostem, kterými by mohla být kontaminována pitná voda uvnitř. Je třeba provádět 

pravidelné odběry vzorků a ty dále laboratorně analyzovat za účelem zjištění kvality vody. 

Další nutné opatření je pravidelné čištění stěn vodojemů. Vzhledem k množství a složitosti 

víceúčelového zdroje požární vody v Praze je třeba vytvořit roční harmonogram 

vypouštění a čištění vodojemů. Při těchto akcích je vhodné provádět i komplexní kontroly 

stavebních částí viz výše.  

8.3. Víceúčelový zdroj požární vody  

Celková délka vodovodní sítě v Praze činí přibližně 3 600 km, délka vodovodních 

přípojek je cca 770 km. Vodovodní síť v Praze se skládá z potrubí značně rozdílného stáří 

– např. 120 km sítě je starší než 100 let. Zjednodušeně lze říci, že nejstarší vodovodní 

potrubí je v centru Prahy, zatímco v okrajových částech je novější. Nelze však jednoznačně 

tvrdit, že čím je potrubí starší, tím je poruchovější. Mnohdy naopak vodovodní řady 

nekvalitně vybudované před 25-ti až 35-ti lety vykazují větší poruchovost, než řady 

vybudované počátkem 20. století.  

Největší podíl vodovodních řadů (31,3 %) tvoří řady staré 30 – 50 let, to jsou řady 

postavené v letech 1960 – 1980. Druhou skupinu (22,7 %) tvoří řady staré 70 – 90 let, to 

jsou řady postavené v letech 1920 – 1940. 

Z hlediska použitého materiálu potrubí jednoznačně převažuje litina (2 700 km), 

dále pak ocel (350 km) a polyetylen (350 km). V malém rozsahu byl ještě použit 

azbestocement, sklolaminát (Hobas), PVC a železobeton. 

Ve vodovodní síti jsou zastoupena potrubí od profilu DN 50 mm až po DN 1600 

mm. Rozhodující podíl vodovodní sítě je tvořen potrubím o profilu DN 100 – 180 mm, 

kterých je téměř 50 %. Vážená střední hodnota profilu je 260 mm. 
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Specifickým pražským problémem je nedostatečná vnitřní protikorozní ochrana 

ocelových potrubí. U starých potrubí je často porušena stářím a v 80. letech byl dokonce 

hygienickými orgány vydán zákaz vnitřní izolace nátěry na bázi asfaltu a ocelová potrubí 

byla v tomto období pokládána bez vnitřní izolace. Dnes se tato potrubí dodatečně opatřují 

cementovou vystýlkou. 

Část pražského víceúčelového zdroje požární vody je umístěna v kolektorech 

nebo v technických chodbách spolu s ostatními inženýrskými sítěmi. Celková délka 

vodovodní sítě v kolektorech je zhruba 90 km. 

Na distribučním systému je celá řada manipulačních objektů (nadzemních i 

podzemních), které jsou umístěny na důležitých místech systému (odbočení, křížení, 

podchody pod vodními toky apod.). 

8.3.1. Slabiny vodovodů 

Vodovody - přivaděče a rozvodné vodovodní řady tvoří páteř celého distribučního 

systému. Zajišťují dodávku vody mezi jednotlivými segmenty systému a dodávku vody ke 

konečnému spotřebiteli. Jedná o liniové stavby. 

V provozování vodovodů je třeba brát na zřetel zejména níže uvedené aspekty, 

které mohou skýtat rizika: 

Volba materiálu 

 Nevhodně zvolený materiál může v dané lokalitě s přihlédnutím k místním 

faktorům působit problémy (nepř. Ocel - v případě působení bludných proudů ji poškozuje 

bodová koroze, litina je křehká, plast se komplikovaně vytyčuje a špatně se na něm hledají 

poruchy). 

Překonaná životnost 

Každý materiál má svou životnost. Nelze však jednoznačně tvrdit, že čím je 

potrubí starší, tím je poruchovější viz odstavec 8.3. 

Technologické provedení 

Při neodborně provedené pokládce a výstavbě vodovodů, zejména chybně 

provedenému podloží, obsypu, nesprávném hutnění, pokládce vodovodu apod. dochází 

k pnutí a následně k únikům až havarijním stavům. 
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Umístění 

Nevhodné umístění vodovodů napři pod kolejové vedení, pod frekventovanou 

silnici apod., může způsobit nežádoucí dynamické zatížení, které může poškodit vodovod. 

Dimenze 

Vzhledem ke stále se snižující spotřebě vody lze často konstatovat, že je v dané 

lokalitě víceúčelový zdroj požární vody předimenzovaný, protože v době výstavby byla 

potřeba vody vyšší, než je dnes skutečná spotřeba. Ve vodovodu je pak delší zdržení vody, 

což může mít důsledek snižování její kvality. 

Zemní práce 

V důsledku provádění staveb v okolí vodovodů dochází často, zejména při 

zemních pracích, k narušení vodovodů.  

Další rizika 

Dalšími riziky mohou být např. skryté praskliny, netěsná hrdla spojů apod., které 

způsobují průsaky, poklesy tlaku, ztráty vody. Ztráty tlaku mohou vést až ke kontaminaci 

vodovodu v důsledku chybně uloženého jiného trubního vedení nebo úniku nežádoucí 

látky do podloží. 

Opatření, která vedou ke zvýšení spolehlivosti vodovodní sítě, budou vzhledem 

k zadání diplomové práce popsány v dalších samostatných kapitolách. 

8.4. Řešení krizových situací 

V případě výpadků standardního provozu distribučního systému zahrnuje rozvod 

vody z ÚV Želivka (podíl na výrobě 73%) a ÚV Káraný (podíl na výrobě 27%). Distribuci 

řídí a koordinuje Centrální dispečink dle okamžité potřeby a stavu distribučního systému. 

Třetí zdroj vody ÚV Podolí je ve „studené“ rezervě a slouží ke krytí potřeby vody v 

případě omezení jednoho z výše zmíněných zdrojů  

Dosud nejsou všechny zdroje plně zastupitelné, zejména zdroj Želivka není 

nahraditelný v jihozápadní části Prahy. 

V případě mimořádných, havarijních či jiných situacích, kdy nelze zabezpečit 

dodávku vody všem odběratelům standardně ze dvou zdrojů, dochází ke zprovoznění ÚV 

Podolí. 
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Při jakékoliv nestandardní změně distribuce vody a rozložení výkonu úpraven 

vod, je celý pražský distribuční systém provozován za mimořádných podmínek a dle 

celkového výkonu ÚV a možností distribučního systému může dojít k omezení až 

přerušení dodávky vody v některých lokalitách hl. m. Prahy, případně i mimopražských 

odběrů. 

Dle rozsahu tohoto přerušení až omezení dodávky vody může mimořádná situace 

přejít v krizovou situaci. Krizová situace je pak řešena místně příslušnými orgány 

krizového řízení v součinnosti s IZS dle platné legislativy a příslušných krizových plánů. 

9. Zvýšení spolehlivosti víceúčelového zdroje požární vody  

Předmětem této kapitoly jsou jednotlivá opatření, která vedou buď samostatně, 

nebo v kombinaci s ostatními, ke zvýšení spolehlivosti víceúčelového zdroje požární vody. 

S přihlédnutím k informacím uvedených v odborném článku [5], je nutné stále brát na 

zřetel nejrůznější rizika a snažit se tato riziko eliminovat. 

9.1. Opravy, údržba, obnovy a rozvoj 

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK) je největší českou 

společností v oboru vodovodů a kanalizací.  PVK distribuuje vodu k 1,2 mil obyvatel 

hlavního města Prahy a cca 200 tis. obyvatel Středočeského kraje. 

V České republice existují čtyři základní druhy provozování vodovodů a 

kanalizací: 

1) Provozní nebo oddílný model – provozování je zajištěno na základě uzavřené 

dlouhodobé provozní smlouvy mezi vlastníkem a provozovatelem (PVK). 

2) Smíšený model – vlastník je současně provozovatelem. Částečný podíl 

soukromého sektoru.  

3) Vlastnický model – stoprocentním vlastníkem provozní společnosti je veřejný 

sektor. 

4) Model samostatného provozování – obce provozují vodohospodářskou 

infrastrukturu samostatně na základě rozhodnutí krajského úřadu. 

V případě PVK se jedná o provozní model. Majitel vodohospodářského majetku 

je hlavní město Praha. Správcem tohoto majetku je Pražská vodohospodářská společnost, 

a.s. (PVS). Na základě provozovatelské smlouvy uzavřené mezi PVS a  PVK je společnost 
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PVK provozovatelem vodohospodářského majetku. Odpovědnost za opravy a údržbu nese 

PVK. Opravy neinvestičního charakteru jsou v kompetenci PVK. Veškeré plánování a 

vykazování oprav PVK projednává s PVS, zastupující hlavní město Prahu. 

K plánování oprav a obnov vodovodů včetně všech přidružených objektů 

využívají pracovníci PVK Technickou evidenci, Technický informační systém a 

Geografický informační systém (GIS). Dalšími podklady plánování jsou: 

- evidence poruch a havárií 

- hodnocení a sledování distribuce vody 

- sledování průtokových poměrů ve vodovodech 

- sledování úniků vody v zásobních pásmech 

- evidence stáří vodovodních řadů 

Na základě těchto podkladů a zpracovaných dat, vypracovávají jednotlivé místně 

příslušné provozy návrh na odstranění závad. Tyto návrhy dělí do několika skupin: 

- investice do víceúčelového zdroje požární vody z důvodu poruchovosti 

sítě a ztrát vody hlavního distribučního systému 

- investice do víceúčelového zdroje požární vody z důvodu poruchovosti 

sítě a ztrát vody zásobního systému 

- investice do víceúčelového zdroje požární vody z důvodu nevyhovující 

kvality vody 

- opravy víceúčelového zdroje požární vody 

Opravy 

Nejčastějšími zásahy v kategorii Opravy jsou výměny ovládacích prvků na 

armaturních uzlech. Z důvodu lepší manipulovatelnosti vodovodních řadů se do míst 

křížení vodovodů tzv. „uzlů“ dosazují chybějící ovládací prvky. Je vhodné, aby byl 

v každém uzlu plný počet armatur. V 90. letech se stavěly manipulační uzly pravidlem N 

odboček – 1, to znamená, že např. na propoji vodovodu ve tvaru T byly osazeny pouze 2 

uzavírací armatury. Osazením plného počtu armatur maximálně zmenšuje dopad 

případných havárií tak, že bude odstavena opravdu pouze jen nezbytná část vodovodního 

řadu. V současné době se plný počet armatur osazuje, je ale hodně míst postavených v 

minulosti, kde uzávěry chybí. 
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Obnovy a rozvoj 

Obnovy (rekonstrukce) a rozvoj jsou v kompetenci PVS. Ta je zodpovědná za 

vypracování a aktualizaci Generelů (generelní dlouhodobý plán rozvoje zásobování vodou, 

který umožňuje v dlouhodobém horizontu plánovat rozvoj systému zásobování vodou 

města co nejlepším způsobem s minimálními investičními a provozními náklady) a 

zpracování a realizaci investičních plánů. PVK na základě místních znalostí PVS navrhuje 

jednotlivé akce k obnově vodovodů. Stav úseků víceúčelového zdroje požární vody PVK 

hodnotí pomocí multikriteriálního hodnocení (četnost poruch, stáří sítě, materiál, dimenze). 

Obodovaný investiční záměr předává PVK na PVS k dalšímu opatření. PVS navrhované 

investiční záměry zařazuje s přihlédnutím ke Generelu. 

9.2. Opatření při rozvoji víceúčelového zdroje požární vody 

V rámci výstavby nových řadů, nebo obnov (rekonstrukcí) stávajících je vhodné 

preferovat vysazování nadzemních (trvale přístupných) hydrantů, na kapacitních řadech. 

Vyjádření k projektové dokumentaci – už v rámci projektování jsou investoři 

upozorňovány na prováděcí vyhlášku 428/2001 § 15 odst 3 a 4 k zákonu o vodovodech a 

kanalizacích 274/2001, která stanovuje minimální a maximální tlaky ve vodovodní síti pro 

různé typy zástavby. V rámci vyjadřování k projektové dokumentaci je třeba investory 

směrovat (dle typu výstavby) k vlastním opatřením na vnitřních rozvodech (nádrže s 

volnou hladinou pro gravitační hašení pomocí sprinklerů, vlastní retence s čerpáním, 

samostatný požární rozvod s vývodem u paty domu pro napojení hadice čerpané z vozidla 

HZS apod.).  

9.3. Opatření plynoucí ze spolupráce s externími subjekty 

Nezřídka se stává, že stavebník stavbou ztíží nebo znemožní přístup k vodovodu 

resp. jeho ovládacím prvkům viz obrázky 11, 12, 13. Buď jsou takové případy známé již 

při stavbě a tehdy by jim měl stavební dozor zamezit. Pokud je stavební dozor neodhalí 

nebo přehlédne, při kolaudaci by je měl odhalit odpovědný pracovník místně příslušného 

stavebního úřadu. Stavební úřady musí nařídit stavebníkům zpřístupnění ovládacích prvků. 

Dále musí dbát nad veřejně přístupnými prostory v místě hydrantů apod. 
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Obrázek 12 - výstavba oplocení v trase vodovodu [autor] 

Obrázek 13 - neodborné úpravy terénu [autor] 

 

Obrázek 11 - zaplocení veřejně přístupného pozemku s vodovodem [autor] 
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9.4. Propojení tlakových pásem 

Na základě místních znalostí a hydraulických tlakových poměrů lze v případě 

poruchy elementu zásobního systému oddělit havarovaný úsek pomocí sekčních 

ovládacích armatur a po dobu opravy tak eliminovat výpadek dodávky vody na co 

nejmenší úsek města např. uliční úsek, potažmo co nejnižší počet dotčených osob. 

V případě poruchy hlavních řadů, kdy je úplně přerušen nátok vody do zásobního resp. 

tlakového pásma je možné provést za příznivých tlakových poměrů propojení sousedních 

tlakových pásem. Příznivé tlakové poměry jsou pro tuto operaci takové, že je nefunkční 

tlakové pásmo s nižší hladinou hydrostatického tlaku a zároveň sousední pásmo s vyšší 

nebo rovnou hladinou hydrostatického tlaku je schopné kapacitně posílit porouchané 

pásmo. Propojení lze realizovat pomocí provizorního vedení, nejčastěji přes hydranty viz 

obrázek 14 

 

Provizorní vedení sestává z hydrantových nástavců, trubního vedení a redukčního 

ventilu. Před a za redukčním ventilem jsou namontovány filtry pro zachycení nečistot. 

Doporučení provozovateli 

Provozovatel vodohospodářské infrastruktury nejen v Praze by měl do provozní 

dokumentace popisující pracovní postupy při odstraňování havárií zapracovat informace o 

možnostech posílení havarovaných úseků – tlakových pásem – ze sousedních funkčních. 

V případě absence blízkých prvků (hydrantů) tyto komponenty na vodovody v rámci 

Obrázek 14 - propojení tlakových pásem [autor] 
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investiční činnosti dobudovat. Zanést tyto prvky do provozní dokumentace a podkladů 

v GIS. Dále připravit potřebné technické vybavení (hydrantové nástavce, trubní vedení, 

filtry a redukční ventily včetně údajů o jejich nastavení) a vést toto vybavení v režimu 

pohotovosti. V případě potřeby by tato opatření byla jistě velice přínosná pro zvládání 

nenadálých situací. 

10. Hydrantová síť 

10.1. Právní vymezení 

Dle § 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích [11], musí 

vodovod, je-li jediným zdrojem pro zásobování požární vodou, splňovat požadavky 

požární ochrany na zajištění odběru vody k hašení požáru, je-li to technicky možné. Bližší 

povinnosti zákon o vodovodech a kanalizacích ani prováděcí vyhláška nestanoví. 

Zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, v § 5 odst. 1 písm. a) [14] stanoví, že 

právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny obstarávat a zabezpečovat v 

potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany (dále 

jen „PO“) a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované 

činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. § 7 zákona pak stanoví povinnost 

vlastníka nebo uživatele zdrojů vody pro hašení požárů udržovat tyto v takovém stavu, aby 

bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů. Podle § 76 odst. 

2 písm. r) zákona se správního deliktu pod pokutou až 0,5 milionu Kč dopustí ta právnická 

či podnikající fyzická osoba, která „neudržuje zdroje vody pro hašení požárů v takovém 

stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody k hašení požáru.“. 

„Kolize norem?“ 

V této stati reaguji na informace uvedené v odborném článku v časopisu SOVAK 

[15]. V normě ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí [10] Článek 4.8 je uvedeno: 

„Rozvodná vodovodní síť může plnit funkci požárního vodovodu“. Autor článku 

upozorňuje, že nelze nadměrně zvětšovat profil potrubí navrženého podle 4.7 

(dimenzování potrubí dle napojených obyvatel). Při navrženém větším profilu tak, aby 

vodovod splňoval požadavky pro požární účely, hlavně v koncových ramenech sítě, by 

docházelo za standardního provozu vodovodu ke zdržení vody v potrubí a to by mohlo mít 

negativní vliv na její biologickou kvalitu. Jestliže má vodovod pro veřejnou potřebu plnit 
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funkci vodovodu požárního, je třeba posoudit jeho variantní využití i za předpokladu, že 

dojde k omezení jeho normální funkce. 

Vodovody pro veřejnou potřebu je nutno chápat jako technické zařízení pro 

dodávku pitné vody spotřebitelům, které musí současně splňovat požadavky na zajištění 

vody k hasebním účelům viz [18]. Nelze striktně trvat pouze na jedné z těchto beze sporu 

důležitých funkcí. Je třeba hledat řešení a způsoby, jak oba účely vodovodu naplňovat, aby 

se vzájemně neomezovaly. Víceúčelový zdroj požární vody je třeba provozovat 

s dostatečnou hydraulickou účinností. 

Je nutné eliminovat ztráty vody, které způsobují skryté úniky a ty potažmo snižují 

hydraulickou účinnost. Pokud nemá provozovatele vlastní diagnostickou skupinu, která je 

schopna takové úniky odhalovat, aby mohly být identifikovány a opraveny, je vhodné si na 

tuto činnost najmout externího dodavatele. Na obrázku 15 je prezentováno, jak se v daném 

časovém období podařilo v Praze snížit ztráty vody. Snižující se trend se stále daří 

udržovat.  

 

Obrázek 15 - pokles ztrát v Praze [30] 

 Nízká hydrodynamická hladina vody v síti a nízká hydraulická účinnost 

vodovodní sítě může být v určitých lokalitách často způsobena špatným nastavením 

redukčních ventilů, nefunkčností nebo jejich absencí vůbec. Jedná se o výše položené 

partie aglomerací, kde není možné udržovat v síti požadovaný tlak, protože by v lokalitách 
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s nižší nadmořskou výškou byl tlak naopak příliš vysoký. Minimální (0,15 MPa) a 

maximální (0,6 MPa) hodnoty přetlaku jsou stanoveny v §15 zákona [11]. Opatřením, 

které tento nežádoucí stav může změnit je zavedení samostatných tlakových pásem, 

regulovaných a zásobovaných na požadovanou hladinu tlaku. 

V neposlední řadě je třeba dbát na důslednou kontrolu stavu vnitřního povrchu 

vodovodního potrubí. Průtočný profil může být vlivem koroze a inkrustace podstatně 

snížen, což vede ke snížení průtoku.   

 

10.2. Revize hydrantů 

Na pražské distribuční síti je cca 30.000 hydrantů. Cca 3000 hydrantů má funkci 

jako vzdušníky, kalníky a pítka, nelze je využívat pro potřeby HZS. Pro potřeby HZS 

zbývá 27.000 hydrantů. Vzhledem k hustotě jejich osazení se kompetentní pracovníci HZS 

a PVK shodli, že v centru města bude každý sedmý a v okrajových částech každý pátý 

hydrant požární tak, aby mezi hydranty byly dodrženy stanovené distance. Počet hydrantů 

je z hlediska požární ochrany dostatečný. Po dokončení určování požárních hydrantů ve 

spolupráci s HZS je určeno 4.895 hydrantů jako požárních, kde musí být každý rok 

provedena revize dle požadavku ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování 

požární vodou. 

Kontroly jsou řešeny dvoufázově. První kontrolu prováděli pracovníci bez 

diagnostických přístrojů a měli za úkol zjišťovat a zaznamenávat zejména níže uvedené 

údaje:  

1) Přístupnost – zda není zarostlý v křoví, v místě kde je velká pravděpodobnost, 

že budou parkovat auta, mimo dosah přístupové cesty, apod. 

2) Hrnec – zda není hrnec hnutý, zanesený bahnem/zeminou, úlomky cihel, 

odpadky, případně na místě ihned vyčistit / odstranit závadu 

3) Možnost osadit hydrantový nástavec – nutné vyzkoušet, zda je dostatek místa 

pro osazení nástavce, zda není ulomený bajonet, poškozené sedlo, zda při 

otevření hydrantu nepodchází větší množství vody pod nástavcem nebo přímo 

z hydrantu 

4) Funkčnost – zda lze hydrant otevřít za použití "přiměřené" síly, zda z něj teče 

voda a následně lze hydrant uzavřít. 
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5) Označení – zda je hydrant označen červenou tabulkou 

6) Umístění – zda není v tramvajovém tělese, v lese, na mostě, na soukromém 

pozemku. V případě že není vhodný, pro tyto hydranty bude vytipovat 

náhradní hydrant v blízkosti. 

Zjištěné závady pracovníci buď odstranili, nebo po dohodě s HZS vytipovali 

náhradní nejbližší hydranty (do 30 m od původního). Zkontrolované hydranty jsou 

zaznamenávány do aplikace GEOMSmart. Data z této aplikace jsou přenášena do GIS a 

následně předávána HZS. 

Při druhé fázi kontroly je prováděna revize. Kontrolu provádí dvoumužná posádka 

vybavená měřící technikou – měřící sestavou průtokoměru s tlakoměrem. Revize je 

prováděna následovně: 

1) Kontrola přístupnosti 

2) Kontrola označení předepsanou tabulkou viz obrázek 

3) Instalace měřící sestavy 

4) Měření statického tlaku – uzavřený výtok 

5) Měření hydrodynamického tlaku při průtoku 9 l/s a 12 l/s po dobu 30 s 

6) Kontrola těsnosti hydrantu po uzavření 

7) Zhodnocení celkového stavu a zaznamenání případných závad (chybějící 

označení, porušený nebo chybějící poklop u podzemního hydrantu, …) 

Naměřené a zjištěné údaje jsou na místě zaznamenány do tabletu a 

prostřednictvím aplikace přeneseny do TIS. 

Hydranty jsou revidovány systematicky po ucelených oblastech. Průměrný počet 

zrevidovaných hydrantů je 14 za den. PVK poskytuje HZS prostřednictvím mapových 

vrstev v GIS údaje o lokalizaci zrevidovaných hydrantů. HZS plánuje do tabletů ve 

výjezdových vozidlech instalovat aplikaci, ve které by se v případě potřeby zasahující 

členové HZS pomocí GPS dostali k nejbližšímu požárnímu hydrantu, aniž by byli odkázání 

na pomoc operačního důstojníka nebo pracovníků PVK. 

Častou závadou, kterou pracovníci PVK zmiňují v protokolech o prováděných 

revizích, je špatná nebo nemožná přístupnost. Nejčastěji proto, že na podzemním hydrantu 

umístěném ve vozovce parkuje auto. To se týká zejména historického centra. 



- 37 - 

 

Doporučení provozovateli: 

Provozovatelé vodovodních sítí musí u hydrantů, které slouží k požárním účelům, 

zajistit možnost komfortního příjezdu zásahových vozidel HZS, aby nedocházelo v případě 

zdolávání požárů a urgentní potřeby čerpání vody za účelem doplňování cisteren ke 

kolizním situacím. Navrhuji v rámci obnov vodovodních sítí osazovat na vodovodní řady 

v příhodně umístěných lokalitách nadzemní hydranty. Nejlépe na kapacitnějších 

vodovodních řadech, minimálně DN 150, požární výtokové stojany.     

 

11. Zásobní pásma 

Distribuční síť je rozdělena na zásobní pásma, tj. v zásadě okrsky distribuční sítě s 

definovaným, zpravidla jedním zdrojem přiváděné vody (vodojemem, čerpací stanicí), 

oddělená od sousedních pásem uzávěry. V současné době je na pražském distribučním 

systému stabilizováno 179 pásem. Zásobní pásmo se může skládat z jednoho či více 

tlakových pásem. V některých zásobních pásmech jsou, většinou v jejich okrajových 

částech nebo v lokalitách s výškově hraniční polohou, vytvořena dílčí tlaková pásma, která 

mají stejný zdroj (zdroje) vody, ale odlišný (redukovaný) tlakový horizont, definovaný 

zpravidla redukčním ventilem. 

Zásobní pásma jsou vytvořena s ohledem na polohu, velikost a výškové členění 

spotřebiště, na polohu a výškové umístění akumulačních objektů, na polohu a kapacitu 

čerpacích stanic a polohu a kapacitu přiváděcích, hlavních a rozváděcích řadů.  

Zásobní a tlaková pásma jsou v zásadě 3 typů, podle způsobu udržování tlakového 

horizontu: 

– pásma gravitační (přetlak v rozváděcích řadech je udržován úrovní hladiny 

ve vodojemu) 

– čerpaná (přetlak je určen tlakem na výstupu z čerpací stanice) 

– redukovaná (požadovaná hodnota přetlaku v síti je udržována redukčním 

ventilem) 

Pro potřeby této diplomové práce jsem vybral 2 zásobní pásma, na kterých bude 

prakticky demonstrováno zvýšení spolehlivosti víceúčelového zdroje požární vody při 

vzniku krizových událostí. Tato zásobní pásma mají obě pouze jedno tlakové pásmo, proto 
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budou v textu dále uváděna jako pásma „tlaková“. Jedná se o dvě sousední pásma 215 ČS 

Lhotka - Libuš a 243 GR Jesenice II 

 

11.1. Tlakové pásmo 215 Lhotka - Libuš 

Tlakové pásmo 215 Lhotka - Libuš zásobuje cca 8500 obyvatel. Pokrývá část 

sídlišť Lhotka, Libuš a Písnice v městském obvodu Praha 4. Jedná se o čerpané pásmo. Do 

oblasti, kterou pokrývá, je čerpána voda z ČS Lhotka hlavním řadem DN 500. Kapacita 

řadu je 200 l/, průměrný průtok je cca 6 l/s. V tabulce 1 je uveden přehled složení pásma 

v kategoriích dimenzí, materiálů a délek jednotlivých potrubí. 

 

Tabulka 1 Přehled průměrů DN a materiálů potrubí v tlakovém pásmu 215 

  
Délka [m] 

TP 215 DN AC LT tLT nezadáno OC 
OC 

nerez 
PE PP PVC sklolam. 

Celkový 
součet 

  0   6   3             9 

  80   26 13               38 

  100   24                 24 

  150   4 879 716               5 595 

  200   3 808                 3 808 

  300   1 879                 1 879 

  400   763                 763 

  500   847                 847 

Celkem     
12 
232 716 3             12 964 

Vysvětlivky: AC_azbestocement, LT_litina, tLT_tvárná litina, OC_ocel, PE_polyethylen, 

PP_polypropylen, PVC_polyvinylchlorid, sklolam._sklalaminát 

11.1.1 Opatření při výpadku ČS Lhotka 

ČS Lhotka je spolu s velínem a trafostanicí s rozvodnou samostatným objektem, 

situovaným jižně od VDJ Lhotka. Slouží k čerpání vody do sítě pásma č. 215.  V případě 

výpadku ČS Lhotka je možné dotovat vodu do pásma 215 přímo gravitačním přiváděcím 

řadem DN 1200 z VDJ Jesenice I. Tomuto opatření předchází úplné vyřazení ČS z provozu 

a propojení přiváděcího řadu DN 1200 s hlavním řadem DN 500 viz obrázek 16. 
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DN 1200 je navíc zdvojený. Riziko jeho vyřazení z provozu je tedy minimální.  

Hladina VDJ Jesenice I se může pohybovat v rozmezí nadmořských výšek 327,6 – 335,6 m 

n.m. Maximální hladina se nechává nastoupat na 334 m n.m. Z důvodu kolísání hladiny je 

však třeba reálně uvažovat s výškou hladiny na kótě  332 m n.m. Maximální nadmořská 

výška v pásmu je u střechy bytového domu na adrese Zimova 5 - 340m n.m. (údaj byl 

zjištěn na Geoportálu hlavního města Prahy) viz obrázek 19. Rozdíl nejvýše položeného 

místa v pásmu 215 a hladiny vodojemu je tedy 340 – 332 = 8 m. Voda v potrubí by 

vystoupala max. 8 m pod kótu střechy, tzn. Ve třech horních podlažích by netekla voda, 

protože gravitace DN 1200 není schopná dotlačit vodu až do nejvyšších pater vysokých 

panelových domů.  

Obrázek 16 - propojení přiváděcího a hlavního řadu [autor]  
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V případě havárie čerpací stanice Lhotka nebo části hlavního řadu DN500, který se 

postupně redukuje na DN300, je však možno celou oblast tlakového pásma 215 přepojit na 

sousední pásmo 243 gravitace Jesenice II. Toto pásmo je zásobeno z VDJ Jesenice II. 

Hladina VDJ Jesenice II se pohybuje v rozmezí nadmořských výšek 344,6 – 351,6 m n.m. 

Maximální hladina se nechává nastoupat na 350 m n.m. I v tomto případě je nutné 

uvažovat s kolísáním. Reálně lze tedy uvažovat s výškou hladiny na kótě  348 m n.m. 

Hodnota kóty hladiny vodojemu VDJ Jesenice II je vyšší než hodnota kóty nejvýše 

položeného místa v pásmu 215, lze tedy konstatovat, posílení pásma 215 pásmem 243 je 

možné. Propojení pásem lze realizovat otevřením pásmových šoupat viz obrázky 17 a 18. 

Obrázek 17 - propoj pásem 215 a 243 [autor] 
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Obrázek 18 - propoj pásem 215 a 243 [autor] 
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Nadmořská výška střechy domu na 

adrese Zimova 5 je 340 m n.m. 

detail obr. 18 

detail obr. 17 

tlakoměr P 1 

Obrázek 19 – mapa tlakových pásem 215 a 243 [autor] 

RN Libušská 
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11.2. Tlakové pásmo 243 GR Jesenice II 

Z tlakového pásmo 243 GR Jesenice II je zásobováno cca 10 000 obyvatel. 

Pokrývá velkou část sídlišť Libuš a Písnice v městském obvodu Praha 4. Pásmo č. 243 – 

Libuš a část Lhotky je zásobováno z hlavního řadu DN 1000 napojeného v ŠO Hrnčíře na 

gravitaci z VDJ Jesenice II z kóty 345 m n. m. Řad se v ulici Valcířská větví na DN 800 a 

na DN 600. kapacita řadu je cca 200 – 800 l/s, průměrný průtok je zhruba 45 l/s 

Tabulka 2 Přehled průměrů DN a materiálů potrubí v tlakovém pásmu 243 

  
Délka [m] 

TP 243 DN AC LT tLT 
nezad
áno 

OC 
OC 

nerez 
PE PP PVC 

sklol
am. 

Celkový 
součet 

  0   85   416             501 

  80   129 33 1       1     136 

  90             12         

  100   1 014 1 040 1       9     2 064 

  110             896       896 

  150   12 529 658   3           13 214 

  160             2 326       745 

  200   4 679 119               4 379 

  225                 166   166 

  250   11 1         0     13 

  300   2 276 847               2 875 

  400   718 1               719 

  500   1 686 6   15           1 708 

  600   745     3           748 

  800   633                 633 

  1000         2 181           2 181 

Celkem     24 504 2 705 418 2 201 0 3 234 11 166 0 30 974 

 

 

11.2.1 Opatření při havárii hlavního řadu do pásma 

Při závažné havárii hlavního řadu DN1000 a tím pádem absenci nátoku vody do 

pásma 243 je možné provést propojení s čerpaným pásmem 215. Avšak pouze do plného 

výkonu ČS Lhotka. Výkon ČS Lhotka v denním maximu je 40 l/s. Maximální nátok vody 

do pásma 243 v ŠO Hrnčíře je měřen 50 l/s. Tzn., aby byly pokryty obě denní maximální 

spotřeby jak v pásmu 215, tak i v pásmu 243, je nutné v ČS Lhotka získat průtok 90 l/s. To 

se stávajícím vystrojením čerpadel nelze. 
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Doporučení provozovateli 

Za účelem krátkodobé zastupitelnosti tlakového pásma 243 tlakovým pásmem 

215 je do ČS Lhotka nutné doplnit do sestavy čerpadel soustrojí (čerpadlo, motor, 

frekvenční měnič, …), který by v případě potřeby byl schopen navýšit maximální denní 

průtok na 90 l/s. 

11.3. Měření v tlakovém pásmu 215 

Z důvodu opakovaných stížností obyvatel bytových domů v ulicích Papírníkova a 

Zimova na nízký tlak vody bylo rozhodnuto provést v pásmu 215 měření na vodovodu. 

Stížnosti na nízký tlak či dokonce výpadky vodovodu byly v nahodilých časech. Aby tyto 

nežádoucí vlivy bylo možné zachytit a zdokumentovat, měření bylo průkaznější a mohla 

být identifikována příčina, byl stanoven  termín měření od 22.2.2019 do 27.2.2019. 

Průtokové zkoušky hydrantů byly provedeny dne 26.2.2019 od 9:00 hod do 10:30 hod za 

účelem zpracování této diplomové práce. 

Po dohodě s vodohospodářem místně příslušného provozu sítí byla vytipována 

místa osazení tlakoměrů viz obrázek 21. Tlaková měřidla s detekcí odečtů byla osazena na 

5 hydrantech (P1, P4, P5, P6 a P7) a na 2 vodovodních přípojkách (P2 a P3). Na výtlaku 

z ČS Lhotka je stálé snímání tlaku (P8) viz obrázek 19. Na všech měřených hydrantech a 

přípojkách byla použita měřidla Fast Drulo 3 od německého výrobce FAST GmbH - 

Groupe Claire viz obrázek 20. 

Obrázek 20 - tlakoměr Fast Drulo 3 [katalog výrobce] 
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Na obrázku 22, 23 a 24 jsou demonstrována osazení použitých tlakoměrů Fast 

Drulo 3 na vybraných segmentech vodovodní sítě měřeného pásma 215. 

P

 2 

P

 5 

P

 3 

P

 4 

P

 6 

P

 8 

P

 7 

Obrázek 21 - schéma měřené oblasti [autor] 

Porucha šoupěte 
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Obrázek 22 - tlakoměr osazený na podzemním hydrantu [autor] 

 

 

 

Obrázek 23 - tlakoměr osazený na vodovodní přípojce Zimova 5 [autor] 
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Obrázek 24 - tlakoměr osazený na výtlaku DN 500 ČS Lhotka [autor] 

 

 

Před zahájením měření bylo při montáži 

tlakoměru na vodovodní přípojku bytového domu 

na adrese Zimova 7 zjištěno, že je silně znečištěný 

filtr na vodovodní přípojce viz obr. 25. 

Porovnáním naměřených hodnot tlaků na 

vodovodních přípojkách bytových domů Zimova 

5 a Zimova 7 bylo zjištěno, že Zimova 5 vykazuje 

větší poklesy tlaku o cca 2-5 m vodního sloupce 

po celou dobu měření viz obrázek 26. V odběrové 

špičce až 10 m v.s. (1 bar). Detail viz dále. Kóta 

střechy bytového domu v ul. Zimova je 340 m 

n.m. (stejně jako v ul. Pavlíkova a Machuldova). Obrázek 25 - znečištěný filtr [autor] 
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Obrázek 26 - porovnání tlaků na přípojkách Zimova 5 a Zimova 7 [autor] 

Průtokové zkoušky 

K provedení průtokových zkoušek byly vybrány hydranty, které jsou pravidelně 

revidovány a jsou určeny pro potřeby HZS. Každá zkouška probíhala cca 30 minut. 

K měření byla přes hydrant instalována měřící sestava - průtokoměru s tlakoměrem 

českého výrobce Elis Plzeň typové označení FL1034 viz obrázky 27 a 28. 

 

 Obrázek 27 – měřící sestava Elis 

Plzeň FL1034 [autor] 

 

Obrázek 28 – měrná sestava napojená na 

nadzemním hydrantu [autor] 
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Průtoková zkouška H1 

Průtok na hydrantu H1 byl postupně zvyšován v pětiminutových intervalech tak, 

aby mohly být určeny a naměřeny tlakové hladiny pro hodnoty 4 l/s, 6 l/s, 9 l/s, 14 l/s, 25 

l/s a maximální průtok při kterém dojde k poklesu tlaku pod 1 bar. Při první průtokové 

zkoušce HT1 byly naměřeny hodnoty uvedené v tabulce 3 

Tabulka 3 – naměřené hodnoty při testu H1 

HT1 
datum + čas 

průtok HT (v 
měř. sestavě) 

tlak HT 
(v měř. 

sestavě) 

 
datum + čas 

průtok HT (v 
měř. sestavě) 

tlak HT 
(v měř. 

sestavě) 

po 1 min. [l/s] [m3/h] [bar] po 1 min. [l/s] [m3/h] [bar] 

26.02.2019 9:05 0,00 0,00 5,70 26.02.2019 9:19 9,67 34,80 5,10 

26.02.2019 9:06 3,97 14,30 5,50 26.02.2019 9:20 9,45 34,03 5,10 

26.02.2019 9:07 4,06 14,60 5,60 26.02.2019 9:21 9,67 34,80 5,10 

26.02.2019 9:08 4,06 14,60 5,60 26.02.2019 9:22 13,75 49,50 4,50 

26.02.2019 9:09 3,92 14,10 5,60 26.02.2019 9:23 13,92 50,10 4,60 

26.02.2019 9:10 3,90 14,05 5,70 26.02.2019 9:24 13,93 50,13 4,50 

26.02.2019 9:11 3,81 13,70 5,60 26.02.2019 9:25 13,81 49,70 4,50 

26.02.2019 9:12 6,06 21,80 5,51 26.02.2019 9:26 13,78 49,60 4,55 

26.02.2019 9:13 5,97 21,50 5,45 26.02.2019 9:27 26,39 95,00 2,30 

26.02.2019 9:14 5,97 21,49 5,50 26.02.2019 9:28 25,17 90,60 2,30 

26.02.2019 9:15 5,87 21,13 5,50 26.02.2019 9:29 25,58 92,10 2,36 

26.02.2019 9:16 5,94 21,40 5,40 26.02.2019 9:30 25,22 90,80 2,35 

26.02.2019 9:17 9,69 34,90 5,06 26.02.2019 9:31 25,39 91,40 2,35 

26.02.2019 9:18 9,69 34,90 5,17 26.02.2019 9:32 30,00 108,00 1,10 

 

Přesná lokalizace měřidel: 

P1 výtlak DN500 ČS Lhotka P2 hydrant Pavlíkova 536/22 

P3 hydrant Machuldova 592/2 P4 hydrant Pavlíkova 607/16 

P5 hydrant Papírníkova x Kramperova P6 přípojka Zimova 625/3 

P7 přípojka Zimova 623/7 P8 hydrant Zimova 625/3  

 

Maximální průtok hydrantem H1 v ul. Brunelova, při kterém došlo k razantnímu poklesu 

tlaku na 1 bar, byl naměřen Qmax = 30 l/s. V důsledku tohoto lokálního poklesu tlaku 

nebyl zaznamenán pokles tlaku měřidlem P1 na ČS Lhotka. Na konci řadu DN300 v ul. 

Pavlíkova 607/16 (tlakoměr P4) – byl pokles tlaku cca 3 m. Ostatní tlakoměry 

zaznamenaly pokles tlaku 25 m. 
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Výpočet ztráty třením od konce vodovodu DN 300 (u tlakoměru P4) k tlakoměru P5: 

Pro výpočet ztráty třením u rovnoměrného proudění lze použít  Darcy-Weisbachovu 

rovnici Zt = 𝛌 
𝐋

𝐃
 

𝐯𝟐

𝟐𝐠
 [16] 

Zt ztráta třením [---] ƞk kinematická viskozita [m
2
/s] 

𝞴 součinitel ztráty třením [---] ƞd dynamická viskozita [Pa.s] 

L délka měřeného úseku [m] ρ hustota [m
3
/kg] 

D průměr potrubí [m] Δ drsnost potrubí [m] 

v rychlost proudění [m/s] 

g gravitační zrychlení [m/s
2
] 

  

 

Re = 
𝑣.𝐷

ƞ𝑘
 ƞ𝑘 =  

ƞ𝑑

𝜌
 [16] 

ƞd = 0,001308 [Pa.s] ρ = 999,77 [m
3
/kg] při t=10°C [22] 

ƞ𝑘 =  
0.001308

999.77
 = 0,0000013083 m

2
/s 

ze vztahu pro výpočet průtoku Q = S . v [m
3
/s] → rychlost vody v potrubí v [m/s]  

 

Výpočet teoretické tlakové ztráty u H1 

v = 
𝑄

𝑆
 →

0,03

0,0176625
 = 1,7 m/s 

D = 0,15 m 

Re = 
1,7.0,15

0,0000013083
 = 194896 ÷ 2.10

5
 → přechodová oblast 

Δ ve výpočtu zvoleno vzhledem ke korozi zvoleno 3 mm = 0,001 m  

Δ /D = 0,00/0,1 = 0,013 → 𝞴 = 0,042 – odečteno z Moodyho diagramu 

Zt = 0,042 
400

0,15
 

1,72

2.9,81
 = 16,5 

K vypočtené ztrátě 16,5 uvažuji ještě místní ztráty (tvarovky) 1,5  → celková vypočtená 

ztráta je tedy 18 m 

Naměřená (skutečná) ztráta tlaku mezi tlakoměry P4 a P5 je 25 m 
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Rozdíl naměřené a skutečné ztráty tlaku je tedy 25 – 18 = 7 m, tento rozdíl je způsoben 

neznámou poruchou v daném úseku potrubí. 

 

Průtoková zkouška H2 

Průtok na hydrantu H2 byl postupně zvyšován v pětiminutových intervalech tak, 

aby mohly být určeny a naměřeny tlakové hladiny pro hodnoty 4 l/s, 6 l/s, 9 l/s, 14 l/s a 

maximální průtok při kterém dojde k poklesu tlaku pod 1 bar. Při první průtokové zkoušce 

HT1 byly naměřeny hodnoty uvedené v tabulce 4. 

Tabulka 4 – naměřené hodnoty při testu H2 

datum + čas 
průtok HT (v 

měř. 
sestavě) 

tlak HT 
(v měř. 

sestavě) 
datum + čas 

průtok HT (v 
měř. 

sestavě) 

tlak HT 
(v měř. 

sestavě) 

26.02.2019 9:40 0,00 0,00 5,60 26.02.2019 9:51 6,03 21,70 4,40 

26.02.2019 9:41 2,78 10,00 5,00 26.02.2019 9:52 9,22 33,20 3,08 

26.02.2019 9:42 4,33 15,60 4,90 26.02.2019 9:53 9,75 35,10 3,10 

26.02.2019 9:43 4,17 15,00 4,80 26.02.2019 9:54 9,58 34,50 3,03 

26.02.2019 9:44 4,11 14,80 4,90 26.02.2019 9:55 9,56 34,40 3,10 

26.02.2019 9:45 4,06 14,60 4,90 26.02.2019 9:56 9,56 34,40 3,05 

26.02.2019 9:46 4,00 14,40 5,00 26.02.2019 9:57 13,25 47,70 0,90 

26.02.2019 9:47 6,53 23,50 4,16 26.02.2019 9:58 14,69 52,90 0,25 

26.02.2019 9:48 6,00 21,60 4,34 26.02.2019 9:59 14,83 53,40 0,23 

26.02.2019 9:49 5,94 21,40 4,45 26.02.2019 10:00 14,67 52,80 0,24 

26.02.2019 9:50 6,14 22,10 4,40 26.02.2019 10:01 14,25 51,30 0,23 

 

Výpočet teoretické tlakové ztráty u H2 

v = 
𝑄

𝑆
 →

0,015

0,0176625
 = 0,85 m/s 

D = 0,15 m 

Re = 
0,85.0,15

0,0000013083
 = 97454 ÷ 1.10

5
 → přechodová oblast 

𝞴 = 0,042 – odečteno z Moodyho diagramu 

Zt = 0,042 
200

0,15
 

0,852

2.9,81
 = 2 

Vypočtená ztráta 2 m 

Naměřená (skutečná) ztráta tlaku mezi tlakoměry (P6, P7, P8) a P5 je 25 m 
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Rozdíl naměřené a skutečné ztráty tlaku je tedy 25 – 2 = 23 m, tento rozdíl je způsoben 

neznámou poruchou v daném úseku potrubí. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obrázek 29- Moodyho diagram [16] 
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Obrázek 30 - graf tlakové poměry při průtokových zkouškách [autor] 

Zt vypočtená = 18m 

Zt naměřená = 25m 

Zt vypočtená = 2m 

Zt naměřená = 25m 
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Závěr a návrh opatření 

Při průtokových zkouškách byla detekována snížená průtočnost mezi hydranty 

v křižovatce Papírníkova x Kramperova a hydrantem v ul. – Zimova, která způsobuje 

neadekvátní pokles tlaku. V daném úseku bylo provedeno pátrání. Pracovníci 

provozovatele při bližším ohledání zjistili, že u sekční armatury (uzavíracího ventilu) bylo 

odděleno ovládací šoupě od závitové tyče. Armatura tak byla stále přivřená. 

Při běžném provozu, když je armatura funkční, tlaková ztráta touto armaturou 

minimální. Projeví se pouze při odběru nad 5 l/s v ul. Zimova. Plnění cisteren HZS v této 

části nezokruhované sítě (ul. Zimova, Brunelova) je nežádoucí a mělo by být realizováno 

hydranty na řadu DN300 v ul. Pavlíkova resp. Novodvorská. V této lokalitě navrhuji na 

hlavní vodovod DN 300 osadit velkokapacitní hydrant – požární výtokový stojan viz 

obrázek 31. Navržené umístění je dobře dostupné, ve vozovce hlavní komunikace v ul. 

Novodvorská. Tímto opatřením by se v dané lokalitě zjednodušila situace s hydrantovou 

sítí, neboť toto opatření by dovolilo dle ČSN 73 0873 odstavce 5.1 Tabulky 1 – Největší 

vzdálenosti vnějších odběrných míst [9] snížit počty hydrantů. Obytné domy v sídlištích 

spadají do kategorie 2, dojezdové vzdálenosti od výtokového stojanu by tedy musely být 

maximálně 600 m na místo 150 m u hydrantů. Tato podmínka je splněna viz obrázek 32.   

Obrázek 31 - umístění výtokového stojanu [autor] 

 

výtokový stojan 

porucha 
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Obrázek 32 – dojezdová vzdálenost od výtokového stojanu 600 m [autor] 

Osazení požárního výtokového stojanu by, mimo jiné, přineslo i úspory finančních 

prostředků vynakládaných na revize hydrantů dle ČSN 73 0873 a jejich opravy. 

Za krátkodobé snižování tlaku může i ČS Lhotka, kdy při střídání čerpadel, nebo 

po odpojení výpomoci, frekvenční měnič sníží výkon tak, že dojde k omezení dodávky 

vody do pásma a snížení tlaku na 1 -2 minuty o ½ až ¾ baru. Vzhledem k tomu, že 

frekvenční měnič slouží pro ochranu a ovládání čerpacích soustav pomocí regulace otáček 

čerpadla a zajišťuje konstantní tlak ve vodovodním systému, je zjevné že, typ osazený na 

čerpacím soustrojí ČS Lhotka je buď špatně seřízený nebo nevhodně zvolený. Doporučuji 

provést jeho revizi. Na základě výsledků zjištění provést buď opravu nebo kompletní 

výměnu frekvenčního měniče. 

Poklesy tlaku v důsledku znečištěného sítka na přípojce jsou až 1 bar v odběrové 

špičce oproti tlaku ve vodovodním řadu i sousední přípojce Zimova 7. 

 

Výseč splňuje maximální 

dojezdovou vzdálenost od 

požárního výtokového 

stojanu 600 m 
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11.4. Alternativní zdroje požární vody 

11.4.1. VDJ Lhotka 

V případě havárie hlavního řadu DN500 zásobujícího pásmo 215 vedoucího z ČS 

Lhotka a hypotetického výpadku pásma 243, tedy úplné výpadku hydrantové sítě lze 

využít alternativně VDJ Lhotka. Jedná se o krajní řešení, které skýtá mnohá omezení. VDJ 

Lhotka není volně přístupný. Z bezpečnostních důvodů je areál VDJ zabezpečen proti 

volnému vstupu nežádoucích osob. Pro potřeby HZS je však možné s PVK vyjednat 

v případě řešení krizových situací a za asistence kompetentních pracovníků PVK vstup za 

účelem plnění cisteren z předem určeného místa přímo z VDJ. Cisterny však musí být 

vybaveny vlastními čerpadly. 

11.4.2. Vnější odběrní místa 

V dané lokalitě jsou dvě retenční nádrže a dvě dešťové usazovací nádrže (DUN). 

Retenční nádrž Borový, DUN Lhotka 1 a DUN Libušská nejsou z kapacitních ani z důvodu 

špatné obslužnosti vhodné jako vnější odběrní místo.  

Retenční nádrž Libušská (obrázky 19 a 33) je dobře dostupná pro mobilní 

techniku HZS, vede k ní zpevněná pozemní komunikace opatřená živičným povrchem. 

Hladina vody nade dnem u hráze je cca 5 m. Odběrní místo je bez nečistot, kalů a nánosů. 

Příjezd k nádrži je řešen tak, že lze přistavit automobil HZS čerpacím hrdlem směrem 

k vodní hladině. Na základě výše uvedených faktů je zde možné zřídit čerpací stanoviště. 

Slabina retenční nádrže Libušská jako odběrného místa je odlehlost od zastavěného území. 

Vzhledem ke své lokalizaci splňuje maximální dojezdovou vzdálenost 600 m [9] pouze pro 

malou část zastavěného území v jižních partiích pásem 215 a 243. 
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Obrázek 33 - vnější odběrní místa [28] 

 

11.5. Kritické objekty v pásmech 

V jižní části tlakového pásma 243 se nachází obchodní a kulturní centrum SAPA 

viz obrázek 34. Tento areál postihl 6.11.2008 požár [21]. Vznikl ve střední části areálu. 

Byl ohlášen v čase 00:30. Do příjezdu HZS se rychle šířil. Vzhledem ke členitosti objektů 

členové HZS jen s obtížemi dostávali k prostorám zasažených požárem. Většina hasebního 

zásahu probíhala z venku budov. Byl povolán vrtulník s hasícím vakem, který otvory 

vzniklými ve střeše shazoval vodu až do výrazného potlačení intenzity hoření. Po potlačení 

hoření se HZS podařilo udržet oheň pod kontrolou a postupně ho omezovat až do 

lokalizace. 

Vysoká intenzita hoření na velké ploše vyžadovala nepřetržitou dodávku velkého 

množství vody. Velitel zásahu z HZS vybral ve spolupráci s PVK 9 odběrních míst v 

blízkém okolí. V těchto místech byl proveden odtah parkujících vozidel a redukována 

automobilová doprava. Tím byla následně dosažena maximální plynulost a bezpečnost  



- 58 - 

 

 

 

 

přepravy vody na místo zásahu. PVK respektovali požadavek HZS na zvýšení tlaku v síti, 

což umožnilo snadnější čerpání cisteren. Jedno z odběrních míst s vyšším tlakem a 

příhodnými podmínkami pro přistání vrtulníku bylo přechodně využito pro plnění bambi 

vaku při leteckém hašení. 

Dle [21] byla dodávka vody na místo zásahu v době maximálního nasazení 11 – 

12 m
3
/min, tedy cca 200 l/s. Z grafu viz obrázek 35 lze dovodit, že se průtok měřidlem 

osazeném v šoupátkovém objektu Hrnčíře, ze kterého vede hlavní řad pásma DN 1000 

z vodojemu Jesenice II, pohyboval nad měřitelnou hodnotou 150 l/s. Odhadovaná spotřeba 

vody do doby lokalizace byla 10.000 m
3
. 

Zdolání výše uvedené mimořádné události dokladuje, že víceúčelový zdroj 

požární vody v dané lokalitě splňuje požadavky na zajištění vody k hasebním účelům. 

 

 

Obrázek 34 - areál SAPA [autor] 

Obrázek 35 - graf z měřidla [SCADA] 

SAPA 
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12. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout nová technicko–provozní opatření na 

vybrané sekci vodovodní sítě města Prahy zvyšujících její funkci při vzniku krizových 

událostí. Víceúčelový zdroj požární vody pro Prahu je velice rozsáhlý systém. Jeho začátek 

– zdroj surové vody -  je daleko za hranicemi Prahy. V případě vodního díla Švihov cca 

100 km. Po historickém úvodu jsem popsal výrobu a přivedení vody do pražského 

distribučního sytému. Upozornil jsem na závažná rizika kontaminace zdrojů surové 

neupravené vody a na opatření, která tato rizika eliminují. 

V další části práce jsem se zabýval pražským distribučním systémem. 

Akumulačními místy víceúčelového zdroje požární vody jsou vodojemy. Po upozornění na 

slabiny vodojemů jsem zrekapituloval potřebná opatření, která je nutno provádět. Zejména 

periodické kontroly stavebního stavu a čištění vnitřních prostor. Ke zvýšení spolehlivosti 

podzemního trubního vedení víceúčelové zdroje požární vody je bezpodmínečně nutné 

koncepčně řešit údržbu, opravy a rozvoj jednotlivých částí sytému. V současné době je 

zejména u starších vodovodů (20 let a více) v případě jejich havárií špatná ovladatelnost. 

Proto navrhuji, aby byly na místa křížení montovány na všechny odbočky ovládací prvky – 

sekční šoupata. K ulehčení víceúčelovému zdroji požární vody (vodovodu) je třeba 

investory směrovat, aby co nejvíce přispívali vlastními opatřeními k protipožární ochraně 

nové výstavby. Dále doporučuji navázat provozovateli užší spolupráci se stavebními úřady 

za účelem zpřístupnění ovládacích prvků vodovodů (hydrantů).  

V případě závažné poruchy hlavního zásobního řadu může být ohrožena 

distribuce vody v celém sektoru víceúčelového zdroje požární vody – tlakovém pásmu. 

Takový výpadek navrhuji řešit pomocí propojení se sousedním funkčním tlakovým 

pásmem. Provozovateli víceúčelového zdroje požární vody doporučuji do provozní 

dokumentace postihující havarijní opatření doplnit k jednotlivým tlakovým pásmům 

možnosti zastupitelnosti sousedními pásmy a přesné popisy potřebných opatření a 

technického vybavení. 

V Praze je velice hustá hydrantová síť. Pro HZS je na ní určeno a pravidelně 

revidováno cca 5000 hydrantů. Většina z nich jsou podzemní. Podzemní hydranty bývají 

zejména v historické části města obtížně přístupné. Proto navrhuji, aby provozovatel resp. 

správce víceúčelového zdroje požární vody v rámci investiční činnosti nahrazoval 

podzemní hydranty nadzemními. V případě požárních zásahů byt tak členové HZS ušetřili 
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cenný čas strávený odtahy vozidel. Za účelem dobré orientace a rychlého dojezdu k 

odběrným místům doporučuji HZS co nejdříve doplnit do tabletů výjezdových vozidel 

digitální mapy s GPS navigací k odběrným místům. 

Na vybrané sekci sítě demonstruji konkrétní opatření prováděná při havárii. Jedná 

se o vzájemná propojení pásem. Za účelem krátkodobé vzájemné zastupitelnosti tlakových 

pásem 215 a 243 doporučuji provozovateli doplnit do sestavy čerpadel ČS Lhotka 

soustrojí, které by v případě potřeby bylo schopno navýšit maximální denní průtok. 

Na základě provedených průtokových testů bylo prokázáno, že masivní odběr (30 

l/s) vody na kapacitních řadech (DN300 a více) se projevuje minimální ztrátou tlaku. Proto 

navrhuji, aby provozovatel za účelem zvýšení spolehlivosti víceúčelového zdroje požární 

vody osazoval na kapacitnějších (DN 300 a více) řadech požární výtokové stojany. Tímto 

opatřením by došlo ke snížení počtu sledovaných odběrných míst při zachování 

požadovaných distancí dle normy ČSN 73 0873. Navrhované technicko-provozní opatření 

by mělo v neposlední řadě i ekonomický efekt, neboť by mnohonásobně klesl počet 

revidovaných hydrantů a tím i spojené náklady na materiální vybavení a lidské zdroje. 

Při studiu problematiky a sběru informací jsem se opakovaně přesvědčil, že 

veřejný vodovod je v Praze v drtivé většině případů schopen zajistit potřebné množství 

vody požadované příslušníky HZS při likvidaci požárů. Navržená opatření by tak jeho 

úlohu jako víceúčelového zdroje požární vody ještě umocnila. 
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